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Fruntaș în țigări la

publicate la sfârșit de an de Yahoo Search, cel mai mare număr de căutări pe Inter
nat l-a avut vedeta de muzicArfop ameri~- - cană Britney Spears, /p.12 (Foto: arhivă)

■ Garda Financiară 
Hunedoara ocupă locul 
I pe țară la confiscări 
de țigări netimbrate.

Deva (C.P.) - Comisarii Gărzii Financiare Hunedoara au confiscat în acest an aproximativ 33 de mii de pachete de

la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pentru a fi rezolvate cât mai re- 
CUVAMPffr pede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 și 11.00 la numărul 211275, scrie-ne pe a- dresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!

Ieri îară a avut loc, la Deva, ; un spectacol de colinde și obi- jfceiuri de iarnă. Alături de îndrăgiți artiști hunedoreni au i fost invitați și colindători din ■ Maramureș, grupurile instrument tale „Codru de România” și „Crai Nou”, Ionut Fulea, Maria, ; Tudor și Nicolae Furdui Iancu. 3 
(Foto: Traian Manuj^

-it

Se circulă normal
Deva (C.P.) - Circulația autovehiculelor pe drumurile din județ se desfășoară în condiții de iarnă. Pe toate șoselele s-a acționat cu utilaje de deszăpezire și s-a împrăștiat material antiderapant. Stratul de zăpadă pe carosabil era ieri de 4-6 centimetri, în zona Feregi acesta atingea, la primele ore ale dimineții, 30 de centimetri.

CUVÂNTUL LINER
<8 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275
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Taxele sar în aer!
Deva (T.S.) - De anul viitor, impozitele pe terenurile arabile vor cunoaște o creștere fără precedent. Astfel, de la un impozit de 11.000 de lei vechi pe hectar se va ajunge la trei până la patru sute de mii de lei vechi. Decizia Ministerului Agriculturii urmărește eliminarea agriculturii de subzistentă și comasarea terenurilor agricole în asociații viabile. Din 2006 vor fi introduse și rentele viagere, /p.5

PC își analizează pozițiaA crescut turismul extern
Numărul turiștilor români care au preferat destinațiile 

externe a crescut cu 36,8% în primele 9 luni ale lui 2005

Grafica: C uvântul sur$a- rvR

■ Conservatorii vor să 
realizeze o analiză 
asupra oportunității de 
a rămâne la guvernare.

Deva (D.I.) - Biroul Permanent al Partidului Conservator a decis, duminică, efectuarea unei analize detaliate asupra poziției PC în cadrul Coaliției și cu privire la oportunitatea de a mai continua să rămână la guvernare. Președintele filialei județene a PC Hunedoara, Petru Mărginean, ne-a declarat, ieri, că o asemenea anali- 

țigări netimbrate. Valoarea a- cestora a fost de 63 de mii RON, iar amenzile aplicate au depășit suma de 1514 mii RON, a declarat Florian Șer- ban, comisar-șef al instituției. „Am descoperit nereguli și la comercializarea uleiurilor minerale. Unele firme le-au schimbat destinația inițială și

Greva foamei a încetat
Călan (M.S.) - Greva foamei, declanșată în urmă cu șase zile de către opt dintre angajații societății Amidip SA Călan, a încetat ieri după-amiază, după stabilirea modului de plată a drepturilor bănești restante. Unul dintre greviștii foamei a fost transportat la

două luni. „Declarația a apărut în contextul în care există nemulțumiri atât la nivel central, în adoptarea unor proiecte de legi, cât și în teritoriu în anumite filiale. Foarte mulți colegi au spus că nu a existat o colaborare între partidele din Coaliție, deși noi, în județul Hunedoara nu ne confruntăm cu asemenea probleme. Trebuie totuși ca, până la Congres, să analizăm foarte bine situația, deoarece degeaba ești la guvernare dacă nu- ti poți respecta promisiunile făcute populației”, a mai spus 

le-au utilizat drept combustibil, fără â plăti însă accizete. Avem în această situație o firmă din Brad și una din Deva. Firmele au vândut în acest mod aproape 3000 de tone de uleiuri minerale. Faptele sunt infracțiuni și am înaintat sesizări penale Parchetului. Grupurile evazioniste sunt bine

Spitalul din Hunedoara din cauza stării de sănătate precare. La finalul grevei foamei, ceilalți șapte protestatari au fost duși la spitalul din Călan pentru investigațiile medicale necesare și pentru sfaturile o- bligatorii în urma unei astfel de acțiuni, /p.6

In acest an s-au înregistrat 33 de intervenții ale Serviciului Descarcerare din cadrul inspectoratului pentru Situații de Urgentă „Iancu de Hunedoafa", cu opt mai multe decât în 2004. /p.3 (Foto: Traian Mânu)

negruorganizate, iar prejudiciile aduse statului sunt mari. în sectorul uleiurilor minerale există structuri mafiote în Ploiești și București, care își aleg drept „colaboratori” firmele ale căror administratori simt în situații limită au credite mari la bancă etc”, a precizat comisarul-șef. /p.3

Topul sportivilorDeva (C.M.) - Inspectorii Direcției pentru Sport a Județului Hunedoara au prezentat, ieri, lista sportivilor nominalizați în vederea întocmirii clasamentelor celor mai buni sportivi huncțloreni ai anului 2005. Valoarea premiilor pe care le va acorda DSJ este de 75 de milioane de lei vechi, iar festivitatea de premiere va avea loc, miercuri, la Sala Mare a Prefecturii Județului Hunedoara, /p.7

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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• Executat. O grupare care colaborează cu 
organizația al-Qaida din Irak a difuzat, ieri, 
pe Internet, o înregistrare video care prezin
tă execuția ostaticului american Robert 
Schulz, captiv de trei săptămâni. înregistra
rea prezintă o persoană înarmată care a tras 
mai multe focuri de armă într-un bărbat le
gat la ochi și așezat în genunchi.

Băsescu în Regatul Hașemit

Optimist
Sofia (MF) * Fostul 

premier bulgar Simeon 
de Saxa-Coburg Gotha a 
apreciat, ieri, că Sofia a 
primit din partea Uniu
nii Europene un semnal 
sigur și pozitiv pentru 
care Bulgaria poate fi 
felicitată, informează pa
gina electronică a agen
ției Focus. Fostul prim- 
ministru a făcut aceste 
declarații ca răspuns la 
o Întrebare referitoare 
la eventuale Întârzieri 
ale aderării Bulgariei la 
organismul comunitar. 
Fostul șef al Executivu
lui a adăugat că data de 
1 ianuarie 2007, presta
bilită pentru aderarea 
Bulgariei și României, a 
fost confirmată clar la 
Bruxelles In urmă cu câ
teva zile.

Simeon de Saxa-Coburg
(Foto: EPA)

Condoleezza Rice î
: ’ (Foto: EPA) i

| Susținere |
= Washington (MB -
î Condoleezza Rice a
i susținut duminică, i

decizia președintelui i
George W. Bush de ;
a autoriza în secret 1

i Agenția Națională de ;
I Securitate (NSA) să !

asculte, fără mandat, j
; convorbirile cetățeni- ;
i lor americani, dând :
î asigurări că progra- i
î mul a fost controlat î
| atent. Secretarul de
i Stată declarat că î

programul a avut i
î . drept scop eliminarea î
i „disfuncponalităților"
i în cooperarea dintre i
î serviciile de informații 1
î externe și agențiile î
i de securitate internă. ț
î Rice a adăugat că
; președintele a decis
; să ocolească procesul
ț normal al obținerii de i
î mandate pentru su-
; praveghere deoarece
: sistemul încetinea rit-
; mul rapid al anchete- ;
; lor din cadrul luptei i
; împotriva terorismului. ;

■ Șeful statului a plecat 
în vizită în Iordania pen
tru a încheia mai multe 
acorduri bilaterale.

Amman (MF) ■ Președintele Traian Băsescu a început ieri o vizită de două zile în Regatul Hașemit al Iordaniei, unde s-a întâlnit cu regele Abdullah al II-lea și a încheiat acorduri bilaterale în domeniile culturii, industriei militare și turismului.Șeful statului român a fost primit de regele Abdullah al II-lea la palatul regal Ragha- dan, unde cei doi au avut o discuție privată, înaintea întâlnirii dintre delegațiile celor două țări.La convorbirile între delegații au fost prezenți, din partea română, consilierii prezidențiali Theodor Stolojan și Claudiu Săftoiu, Sergiu Me- dar, consilierul de stat Anca Ilinoiu, ministrul de Stat George Copos, ministrul de Externe Mihai Răzvan Ungu-

reanu, președintele Academiei Române Eugen Simion, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României Victor Babiuc și președintele Autorității Naționale pentru Turism, Ovidiu Iuliu Marian.
Documente bilateraleDupă discuțiile dintre cele două delegații a avut loc semnarea unor documente bilaterale, în prezența președintelui Traian Băsescu și a regelui Abdullah al II-lea.Este vorba despre programul executiv de cooperare culturală pentru anii 2005- 2008, memorandumul de înțelegere pentru dezvoltarea coor perării din domeniul turismului, protocolul de cooperare dintre societatea științifică regală și Academia Română, precum și memorandumul de înțelegere pentru dezvoltarea cooperării în domeniul industriei militare.După semnarea documentelor oficiale, Băsescu a depus o coroană de flori la mormin-

Președintele Băsescu $1 regele Abdullah al Iordaniei (Foto: epa»tele regale.Delegația română s-a mai întâlnit cu președintele Senatului Iordaniei, Zeid Rifai, și cu președintele Camerei De- putaților din Iordania, Abdel Hadi Majali.în cursul zilei de azi, președintele și membrii delegației române vor participa la un fo

rum de afaceri româno-iorda- niari, la finalul căruia vor fi semnate documente de cooperare bilaterală. Cu aceeași o- cazie va fi constituit Consiliul de Afaceri Româno-îordani- an. Tot azi, președintele României are programată o întâlnire cu regina Rania a Iordaniei.

Se știa despre transferuri
Londra (MF) - Țările eurațfene au fost la curent cu practicile CIA de transferare a deținuțildr bănuiți de terorismvcu ajutorul unor avioane închiriate dd'; agenția americană, a declarat fostul secretar de Stat american, Colin Powell, într-un interviu transmis duminică de postul de televiziune BBC, citat de AFP.„Nu este ceva nou sau necunoscut pentru prietenii noștri europeni”, a declarat el, în interviul difuzat de News 24, canalul de știri al BBC.„Majoritatea prietenilor noștri europeni nu pot fi șocați de faptul că s-au petrecut astfel de lucruri”, deoarece erau la curent cu ele, a insistat Powell, referindu-se la polemicile privind zborurile avioanelor CIA, care au transportat suspecți de terorism, făcând escale pe aeroporturi europene.

Rămășițele unuia dintre atentatele care au avut loc în Bagdad (Foto: epa)

Dublu atentat în Bagdad
Bagdad (MF) - Cinci cetățeni irakieni au fost uciși, iar alți 11 au fost răniți, printre care și viceguvernatorul Bagdadului și un colonel din poliție, în urma a două atentate comise, ieri dimineață, în capitala irakiană, potrivit unei surse din cadrul serviciilor de securitate, citată de AFP.Persoane rămase neidentificate au deschis focul în direcția convoiului în care se a-

fla viceguvernatorul Ziad Tarek al-Zubai, în zona al-Amel, un cartier din sudul Bagdadului. Oficialul irakian a fost rănit în urma acestui incident.Potrivit sursei citate, trei dintre gărzile de corp ale lui al-Zubai au fost ucise, iar o a patra și un civil au fost răniți.Pe de altă parte, doi civili au fost uciși, iar alte opt persoane, printre care un colonel

din cadrul poliției, două dintre gărzile sale de corp și cinci civili, au fost răniți în urma exploziei unei mașini- capcană.Colonelul Salam Aălag Za- hal, responsabil în cadrul poliției din cartierul Dora, situat în sudul Bagdadului, se a- fla în drum spre serviciu în momentul în care a avut loc explozia, în cartierul al-Iskan, din centrul capitalei irakiene.

Progrese dificile
Washington (MF) - Președintele american, George W Bush, a recunoscut, duminică, existența unor disensiuni grave și a unor progrese dificile în Irak, insistând că fcirfe- le americane au făcut „progrese” în cei aproape trei ani de la invazia acestei țări.în primul discurs din Biroul Oval rostit de la ofensiva împotriva Irakului, în . martie 2003, șefuf statului a catalogat scrutinul de 'joi drept „un punct de reper fft istoria libertății”, însă a avertizat că Statele Unite trebuie să se aștepte la „mai multe teste și sacrificii” în viitor.

Ceva pentru ceva h„Pentru fiecare distrugere care are loc în Irak au loc mai multe operațiuni de re construcție”, a precizat el, adăugând că „pentru fiecare viață pierdută există nenumărate vieți salvate. Și pentru fiecare terorist care încearcă să împiedice libertatea în Irak, există tot mai mulți irakieni și americani care depun eforturi pentru a-i învinge”, a subliniat Bus'h.Președintele a recunoscut că o mare parte a americanilor care s-au opus invaziei au îndoieli în ceea ce privește succesul războiului, însă a declarat că Statele Unite se a- flă în fața a doar două opțiuni: „victorie sau înfrângere”.
Statutul minorităților, 
amânat pentru la anul

Ostatica a fost eliberată

BUCUrOȘl Palestinieni mascați bucurân- du-se pe străzile din Gaza la aflarea veștii că premierul israelian Ariel Sharon a fost internat în spital. Sharon, spitalizat duminică seară Îiî urma unui ușor atac cerebral, va fi externat astăzi. (Foto: epa)

București (MF) - Dezbaterea în Camera Deputaților a legii privind Statutul minorităților naționale a fost amânată pentru anul viitor, conducerea Camerei hotărând, ieri, ca raportul comisiilor parlamentare asupra acestui proiect de lege să fie realizat până la 15 februarie 2006.Inițial, Comisiile juridică, pentru învățământ și pentru drepturile omului ar fi trebuit să elaboreze un raport comun asupra proiectului de lege până la 22 decembrie, dar președintele Comisiei juridice, Ser

giu Andon (PC), a precizat că acest termen nu poate fi respectat din cauza celor 300 de amendamente care au fost depuse și care trebuie analizate.Andon a precizat, printr-o scrisoare depusă la conducerea Camerei, că grupurile parlamentare și-au exprimat, în continuare, dorința de a depune amendamente, iar comisia are programată doar o ședință în această săptămână, ceea ce face imposibilă analizarea amendamentelor până la sfârșitul acestei sesiuni legislative.

Berlin (MF) - Cetățeanul german luat ostatic în Irak, arheologul Susanne Ost- hoff, a fost eliberat după a- proape o lună de captivitate și se află într-o stare de sănătate relativ bună, a a- nunțat, duminică, Ministerul german al Afacerilor Externe.Osthoff (43 ani) se află „într-un loc sigur, la ambasada Germaniei de la Bagdad”, a precizat ministrul ue Externe Frank-Walter Steinmeier. Berlinul împărtășește „ușurarea” familiei, a precizat șeful diplomației

germane. Susanne Osthoff, cetățean german convertit la islamism, care vorbește curent limba arabă, locuiește de mai mulți ani în Irak unde a luat parte la mai multe operațiuni umanitare. Comitetul de sprijin pentru Susanne Osthoff - câre nu a reușit să creeze o vastă mișcare în favoarea ostaticei, spre deosebire de comitetul creat în Franța după răpirea lui Florence Aubenas ■ a anunțat sâmbătă o campanie de difuzare de afișe și spoturi televizate pentru eliberarea ei.
CUVÂNT.
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O amendă la fiecare firmă• Salon de iarnă. Galeriile „Forma" găzduiesc mâine, de la ora 17, Salonul de Iarnă 2005, organizat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de activitate a Filialei U.A.P. Deva. El este organizat de către Consiliul Județean Hunedoara, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național și Uniunea Artiștilor Plastici. (R.l.)
t

• Moartă. O femeie de 53 de ani a fost găsită moartă, ieri, în jurul orei 6:30, de concubinul ei, într-o baracă de pe strada Bejan, din Deva. Medicii legiști au constatat, la o primă examinare, că nu este vorba de comiterea vreunei fapte penale. (M.T.)
o Atenție la comision! Hunedorenii care schimbă valută sunt sfătuiți, de către reprezentanții OPC, să se intereseze înainte de comisionul aplicat de casa de schimb valutar. „Dacă comisionul nu este afișat, nu înseamnă că nu există. El este inclus în prețul practicat de casa de schimb", declară reprezentantul OPC Hunedoara. (T.S.)

■ Garda Financiară a 
verificat 2062 de firme 
din județ și a aplicat 
2019 de amenzi.
Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Cazurile de evaziune fiscală au fost „sancționate” cu un număr de 18 sesizări penale, alte șase sesizări fiind transmise Oficiului Național pentru Combaterea Spălării Banilor. Valoarea prejudiciului estimat în aceste cazuri este de peste cinci milioane RON, a precizat comisarul-șef Florian Șerban. Valoarea totală a amenzilor aplicate în urma controalelor efectuate de comisarii Gărzii Financia

re se ridică la 3639 mii lei noi, de trei ori mai mare comparativ cu cea înregistrată anul trecut. Mărfurile și bunurile confiscate au fost în sumă de 183 mii lei noi.
De Sărbători, 
Garda Financiară 
va avea în teren 
2-3 echipaje.

Florian Șerban

Unii agenți economici hu- nedoreni utilizează facturi fictive. Este cazul unei firme din Brad care a înregistrat în acest mod în evidențele con
Fructul oprit - țigările netimbrate (Foto: Traian Mânu)tabile cheltuieli reprezentând prestări servicii de consultanță, prejudiciul adus statului fiind de peste 17 mii RON- în acest an, în județul Hune

doara nu s-au înregistrat cazuri de comisari agresați și nu au existat acuze privind comiterea de abuzuri în timpul serviciului.

ț

Investiție 
în ValeLonea (M.S.) - Instalațiile de producere a aerului comprimat de la Exploatarea Minieră (EM) Lonea au fost retehnologizate printr-o investiție de 2,42 milioane lei (24,23 miliarde 'lei vechi), noile echipa- ''mente fiind puse ieri în funcțiune. Instalațiile actuale asigură o reducere a costurilor cu 52 la sută, estimându-se că investiția va fi recuperată într-un an și trei luni. Costurile cu vechile compresoare de aer se ridicau, lunar, la aproximativ 319.883 lei (3,19 miliarde lei vechi), în care erau cuprinse ' , cheltuielile cu energia electrică, apa, uleiuri minerale și întreținerea. Pentru noile echipamente, cheltuielile sunt diminuate, lunar, cu 166.447 lei (1,66 miliarde lei vechi). Investiția de- la EM Lonea face parte din programul de modernizare și retehnolo- gizare al CNH în 2003.

Ion Simion
(Foto: T. Mânu)

Subvenții I 
Deva (CP.) - Anul
viitor statul va acorda î 
producătorilor agri- i
coli subvenții de . j
1500 RONAia pentru j 
culturile de sfeclă de 
zahăr și orez, 1800 j
RON/ha la tutun și i
900 RON/ha pentru j
plante textile. i
Planțatiile de pomi i
fructiferi vor fi’ sub- ■ î

venționate pentru i
tratamente frtosani- i
tare cu 400 RON/ha, 
iar pentru viță de vie I
se va primi 200
RON/ha. Solariile vor I
fi subvenționate cu i
4000 RON/ha și se 
va continua politica i
de sprijinire a serelor l

cu 500 RON pe tona i
de produse, declară ;
Ion Simion, directorul ;
DADR Hunedoara. 1

Carte în Braille
Deva (I.L.) - Astăzi, în Sala Studio a Teatrului din Deva va avea loc o dublă lansare de carte. Intitulată „Stăncuța”, cartea de povești a lui Niculae Panaitescu se bucură de o formulă grafică deosebită. Tradusă în mai multe limbi străine, „Stăncuța” oferă plăcerea cititului și copiilor nevăzători, cartea conținând și o transcriere în Braille a basmului. în paralel, poetul Viorel Șerban își lansează volumul „Prizonierul iluziilor”.

Un primar pe zi migrează
■ De la alegerile din 
2004, în medie câte un 
primar pe zi a trecut 
de la un partid la altul.

Deva (D.I.) - Institutul pentru Politici Publice a prezentat un studiu asupra migrației politice, ajungând la concluzia că, în medie, de la ultimele alegeri locale și până în prezent, aproape în fiecare zi un primar a trecut de la o formațiune politică la alta. IPP a identificat și o serie de primari care, de exemplu, într-un interval de șase ani, și-au schimbat de cel puțin patru ori apartenența politică. Astfel, la un an de la alegeri,
A crescut numărul 
descarcerărilor
■ Numărul interven
țiilor la care au fost 
solicitați pompierii a 
crescut în anul 2005.

Deva (M.T.) - în acest an, numărul total al intervențiilor la care au fost solicitați lucrătorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență a fost de 335, cu 97 mai multe decât în anul precedent. Pompierii au fost prezenți la 148 in
Copiii - regizori și beneficiari
■ Copiii instituționa- 
lizați din municipiul 
Deva vor fi inițiați în 
arta fotografică.

Deva (R.l.) - Aceștia îi vor fotografia pe coordonatorii proiectelor de integrare în societate a copiilor defavorizați, în cadrul vernisajului expoziției de artă fotografică, ce se desfășoară la Casa de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva, marți, 20 decembrie 2005, ora 18:30. Tot ei vor îndrepta aparatele foto spre fotografii care își prezintă lucrările în cadrul aces

migrația politică a atins un procent de 10,2%. „Cauza principală a migrației este reprezentată de lipsa unei baze de selecție a activiștilor partidelor politice din România, acest palier fiind aproape inexistent în cazul majorității partidelor/filialelor partidelor”, se mai arată în studiul IPP. în ceea ce privește migrația în județ, partidul care a pierdut în ultimul an cei mai mulți primari este PSD, opțiunile îndreptându-se în special spre PNL și PD. Totuși, cea mai spectaculoasă migrație politică a fost trecerea primarului Hațegului, Nicolae Timiș, de la conservatori la liberali.

cendii, din care 106 s-au produs în gospodării din județ. în timpul acestor intervenții au fost salvate 23 de persoane și bunuri materiale în valoare de 68 miliarde lei. în urma incendiilor produse, patru persoane și-au pierdut viața, iar trei au fost rănite. Serviciul de descarcerare (SIA- MUD) a intervenit, pe parcursul celor 11 luni din acest an, la 33 de acțiuni de descarcerare a persoanelor sur- 
tei expoziții. Scopul acestei expoziții de artă fotografică este de a strânge fonduri din vânzarea pozelor artistice pentru casele de copii din Deva. De asemenea, organizatorul evenimentului, STUDIO FOTO JANKY’S Deva, împreună cu participanții își propun inițierea copiilor instituțional izați în arta fotografică. La această expoziție sunt prezenți fotografi amatori care au experiență în arta fotografică și un grup de elevi de la Liceul de Artă din Deva care vor prezenta câteva lucrări în cadrul expoziției.

Curăța zăpada de pe casă și 
a căzut de la 12 metriȘoimuș (M.T.) - Unbărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de pe casă, de la o înălțime de 12 metri. Cornel Petriș, de 54 de ani, din localitatea Șoimuș, a urcat pe acoperișul casei, ieri dimineață, în jurul orei 11:00, cu intenția să măture zăpada.într-un moment de neatenție, a alunecat, și-a pierdut echilibrul și a căzut de la o înălțime de 12 metri. Membrii familiei au cerut de urgență ajutorul ambulanței, iar în jurul orei

La datorie, 24 de ore din 24 (Foto: Traian Mânu)prinse în diferite accidente, în special cele de circulație. Numărul persoanelor salvate în timpul acestor acțiuni a fost de 21, iar 32 au fost morți. 

11:30 a fost anunțată Poliția din localitate.Ajunși la fața locului, paramedicii au constatat decesul bărbatului și au anunțat medicii legiști din cadrul Inspectoratului Județean de Medicină Legală. Aceștia au luat corpul neînsuflețit al bărbatului și l-au transportat la morgă, unde urmează să fie efectuată autopsia.Oamenii legii declară că în acest caz nu există suspiciuni de comitere a vreunei fapte penale.

Unul din cele mai cumplite accidente din acest an, soldat cu 13 răniți și cinci morți, s- a petrecut în 21 ianuarie, la Brâznic.

mailto:clara.pas@informmedia.ro


COTIDIAN /4marți, 20 decembrie 2005
1837 - Apare U București primul cotidian românesc inti
tulat «România», sub redacția lui Florian Aaron și Gheo-' 
rghe Hill.

1852 - S-a născut arhitectul Ion Min- 
cu, întemeietorul școlii naționale 
românești de arhitectură (m. 1912).
1861 - S-a născut Constantin Miile, 
scriitor și ziarist (m. 1927).
1879 - S-a născut I.G. Duca, prim-ml- 
nistru liberal asasinat de către un

comando legionar pe peronul gării din Sinaia, in 1933. 
1968 - A murit scriitorul american John Steinbeck țn, 
1902).
1982 - A murit Arthur Rubinstein, compozitor și pianist 
american de origine poloneză.
1996 - A murit astronomul Carl Sagan (foto) (n. 1934)IREMEA
Prognoza meteo pentru astăzi:Cerul va fi mai mult noros. Maxima va fi de -4°C, iar minima de -8°C. Vânt din direcția V.
Prognoza pentru două zile:

Miercuri. Cerul va fi temporar noros. Maxima va fi de -2°C, iar minima de -8°C. Vânt din direcția V.
Joi. Vremea va fi răcoroasă. Minima zilei va fi de -4°C, iar maxima de -8°C. Vânt din direcția V.

Calendar otodox
St. Mc. Ignatie Teoforul, arhiepiscopul Antiohiei; Sf. loan 
de Kronstadt

Calendar greco-catolic _ _ _ _ _______ __
Preserbarea Nașterii Domnului nostru Isus Cristos. S Ignațiu
Teoforul, ep, m (+ 107)

Calendar catolic__ ________________ '______________
Ss. Abraham, Isaac și lacob, patriarhi

nmuBOPEBi Ari, uz, curent
-................- - - - - - J_____ „VW*. . - . - •, ~ . - .V» w J - - - - - V

Energie electrică _ y______

Sunt programate întreruperi în furnizarea energiei elec
trice:
08,30 - 15,30 Localitatea Totia
09,00 - 10,00 Deva: Strda 1 Decembrie bl.3, sc. C

Gaz metan
i Sunt planificate întreruperi în furnizarea gazului metan 

în Deva:
09,00 - 15,00 Strada 22 Decembrie, bl.D3

Aleea Florilor, bl 6

Apă
Nu sunt planificate întreruperi în furnizarea apei.

Pește cu legume
Ingrediente: 400 g pește, 2 roșii, 2 ardei grași, 1 morcov, 150 g mazăre, 100 ml suc de roșii, 1 legătură de mărar, 100 ml ulei, cimbru, piper, sare, usturoi pisat.
Mod de preparare: Legumele se taie feliuțe. Peștele se prăjește într-o tigaie cu ulei încins, apoi se pune pe un platou. în același ulei se prăjesc legumele tocate mărunt, cu 50 ml de suc de roșii. Când sunt aproape gata, se adaugă usturoiul pisat. Sosul astfel format se pune peste pește și se presară verdeață și condimente după gust. Se servește fierbinte, garnisit cu suc de roșii.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Dacă vi pregătiți pentru o călătorie lungi, nu aveți de ca 
ii vă facațl griji. Totul va decurge conform planurilor, daci 
le respactițll *

S-ar putea si aveți probleme la serviciu, pentru ci nu reușiți 
ii facațl ce v-au cerut falii, iu sunt Indicate nlel tranzacții 
financiara.

Oameni ... ........ _ ..____ . _
Un prieten apropiat vi ajute si lămuriți o bârfi, lansate 
da o famate pe «ama dumneavoastră, Totul va reveni la 
normal mal repede decât vi «parați.

Nu sunteți prea bine dispus fl aveți o mulțime de pro
bleme, atât la serviciu, cât fl acasă. Aveți tendința de a vi 
răzvrăti, can ce poate duce la certuri.

Leu
Aveți multi energia jl sunteți hotârât si terminați o lucrare 
început! mal demult. Lin prieten de familie vi propune « 
colaborare. Nu îl refuzațll

Fecioară
VI aste greu să țineți ritmul la serviciu, spre nemulțumirea 
colegilor fl a șafllor. Partenerul de viața vi H reproșa di 
nu vâ ocupați de familia.

latenți
Familia nu va fi de acord si cumpirațl un obiect de va
loare. Vi sfitulm si fiți atent la ceea ce spuneți. Nu fiți 
Impulsiv, nu este cazull

Scorpion .. . ________________
Veți fl stresat din cauza problemelor de serviciu, Ar ® bine 
si nu refuzați ajutorul oferit de colegi. Aveți grijă de 
sănătatea dumneavoastră. .

Săgetător _________________________ ________________
Rezolvați cu tact problemele Importante din prima parte a 
zilei, când aveți mal multă energie. Dorința de libertate 
duce la deteriorarea unei relații.

Capricorn

tv
Soluția integramel din numărul 
precedent: V-R-O-M- 
DECEMBRIE - SANIOARA - GER - 
ISCA - LAS - IERI - CIRCA - UN 
-A - IERNI - G - MD - NAS - SH
- EȘEC - ALE - ORT - IDIOT - DEC
- MAIA - DELOC - LUPA - PUTIN
- SALT

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica __929
Dispecerei gat- . "
Informații CFfl axa^aB"
Urgențe_________________ 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție___________________955
Q.J.P.C. HD 21497~1~
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

ANTENA 1

Aveți posibilitatea de a face schimbări Importante pe plan 
sentimental. Nu luațl decizii pe care le-ați putea regrete. 
Sfătulțl-vă ;i cu prleteniil

Vărsător
Sunteți nemulțumit de atmosfera creată de un coleg la ser
viciu. Faptul că vă revoltați, într-un cerc de prieteni, îl poate 
face pe aceștia să vă izoleze.

Pești

Partenerul de viață nu este de acord să faceți noi cheltu
ieli pentru casă. Discutați cu calm. După amiază faceți o 
deplasare în interes de afaceri.

7:00 Jurnal TVR Sport 
Meteo

73 Aventurile cățelușului 
Snobs

8gf Isabel, In căutarea 
iubirii

8:55 Călătorii culinare 
9:20 Succes România - 

Negrești
9:30 Teleshopping 

10:00 Sănătate pentru toții
(r)

10:55 O vedetă 
populară (r) 

12:25 Euro-dispecer 
12:35 Nocturne (r) 
13:30 Desene animate 
14:00 Jurnal TVR Sport 

Meteo
14:30 Teleshopping
15:00 Alege viațal Drogul 

înseamnă moarte!
1530 Legendele automobi

lismului
16:00 Kronica Emisiune în 

limba maghiară
1655 Construind imposi-

LJbilul. Partea a doua 
18:00 Succes România - 

Negrești
18:05 Generația contra 
19:00 Jurnal TVR

Sport Meteo

20:151989: Sânge și ca
tifea. Partea a doua 

21:00 Numai tată să nu fii 
(comedie, SUA, 1989) 
Cu: Michael Keaton, 
Robert Duvall, Glenn 
Close, Marisa Tomei, 
Randy Quaid Regia 
Ron Howard. Nomi
nalizare la premiul 
Oscar 1995 pentru 
muzică originală: 
melodia: Make Up 
Your Mind. Henry 
Hackett este redactor 
șef la un ziar de scan
dal din New York. 
Viața lui este o con
tinuă cursă.

2335 Jurnalul TVR 
23:50 Memorialul durerii: O 

istorie care nu se 
învață la școală

045 Ofițer Karen (s) 
130 Generația contra (r) 
230 Jurnalul TVR (r) 
330 Culori (r)

. i ---- - i«

730 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă, 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea. Moș Crăciun 
existăl

9:15 Tânăr șl 
«neliniștit (r)

10:15 Domnul și doamna 
ra Smith

11:R Dispăruți 
«fără urmă (r)

12:15 te Bloc (r)
1330 Știrile ProTv
13:45 Maratonul visurilor

(aventuri, Canada,
* «2004)
16.-00 Tânăr și

den, Joshua Morrow, 
Laureen Bell, Doug 
Davidson, Peter 
Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

1730 Știrile ProTv Vremea 
1745 Teo. Emisiune de 

divertisment 
1845 Dăruiești și câștigil 
1930 Știrile ProTv. Sport.

Vremea.

20:15 Vânătoarea de mafioți
« . facțiune, SUA, 2005).

Cu: Dolph Lundgren, 
Raicho Vasilev, Ben 
Cross, Ivan Petrushi- 
nov. Nick Cherenko 
este un fost soldat din 
forțele speciale rusești, 
care, sătul de violență 
și război, s-a retras 
într-un orășel din Rusia 
împreună cu soția și 
fiul său, încercând să- 
și găsească liniștea și 
să-și câștige existența 
lucrând ca mecanic, 
însă trecutul nu-i dă 
pace 

22:15 te Bloc 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Walker, polițist Hexan, 

episodul 24. Cu: Chuck 
• SNorris, Clarence

Gilyard Jr., Sheree J.
Wilson, Judson Mills 

0:50 Omul care aduce 
cartofi

130 Știrile Pro Tv (r)

630 In gura 
presei

730 Observator 
830 Canalul 

de știri
1030 în gura 

presei 
(reluare) 

1030 Concurs 
interactiv

12:15 Dădaca 
1300 Observator

Cu Simona
Gherghe Cele mai | 
proaspete știri din țară 
și de peste hotare 

13:45 Marinkă
și ai lui (r) 

1600 Observator Cele mai 
proaspete știri din țară ! 
și de peste hotare 

16:45 Anastasia ▼ 
17:45 9595-te învață

ce să fad.
Cu dr. Cristian
Andrei

1900 Observator
Sport
Meteo Cele mai 
proaspete știri din țară 
și de peste hotare

20:15 Din dragoste Cu
Mircea Radu 

2200 Secretul Măriei 
2300 Observator 
030 Martor la distanță 

[^(thriller, Canada, 2000)
Cu: Nicole Eggert, Cal
lum Keith Rennie, Tim
othy Bottoms. Zoey 
Drayden, studentă la 
biologie, primește, în I 
plină noapte, un tele
fon misterios prin care 
i se cere ajutorul.
După ce descoperă că 
visele pe care le avea 
sunt adevărate, se 
duce la poliție, 
devenind astfel primul 
lor suspect Detectivii 
Keegan și Stepnoski 
care se ocupau de caz 
nu prea cred în teoria 
că ea ar fi conectată 
psihic cu victima

200 Conan interactiv 
300 Observator (r)

08:30 Cezar și Tipar 09:00 
Rebelii (film serial, r) 10:00 
Tonomatul DP 2 11:40 Pasi
uni (film serial, Statele Unite 
ale Americii) 1240 Inspectorul 
Linley (film serial, r) 14:30 
Aventurile lui Shirley Holmes 
(s, Statele Unite ale Americii) 
1500 împreună în Europa 
1600 Jurnalul TVR 1630 Tri
buna partidelor parlamentare 
1700 Moștenitoarea (s) 1800 
Omul între soft și moft ■ 
Reportaj 2005 19:05 A fost 
odată hoț (s, Statele Unite ale 
Americii) 20:00 Trăsniți din 
Queens (s) 2030 Scotland 
Yard 2100 Lumea de aproape 
21:20 Succes România 
Negrști 2130 Jurnalul TVR 
22:00 Jurnalul Euronews 
22:15 Global Heresy (come
die, Marea Britanie, 2002) 
0005 Stargate: Atlantis (s)

09:15 De 3X femeie 11:00 Să 
iubești din nou (s) 1200 Inger 
rebel (s) 14:00 Legături de 
familie (s) 15:15 Bandiții. Cu: 
Humberto Zurita, Mauricio 
Islas, Tamara Montserrat, 
Dominika Paleta, Alvaro Guer
rero, Gizeth Galatea (s) 17:20 
Rețeta de Acasă 17:30 
Poveștiri adevărate 1825 Vre
mea de Acasă 1830 împotri
va destinului. 2030 Lacrimi de 
iubire (s) 2130 Trupul dorit (s) 
22:30 De 3X femeie 00:00 
Poveștiri adevărate (r) 01:00 
Lacrimi de iubire (s, r) 0200 
De 3X femeie (r)

07:00 Jurnal de dimineață 
0730 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 1030 Teleshopping 
1130 Tara Iu' Papură Vouă (r) 
13:00 Ochi negri (reluare) 
1400 Jurnalul de prânz 1430 
țara Iu1 Papură Vouă 15:00 
Miezul problemei (reluare) 
1630 Succes România - 
Negrești 1730 Naționala de 
bere 1830 Jurnalul de seară 
1920 Sport Național TV 2030 

întrebări pentru Cindy 
22:00 Miezul problemei 2330 
24 de ore Național Tv 0030 
Încurcături pe Rivieră (come
die, Marea Britanie, 1966 r.)

08:00 Sport cu Florentina 
08:40 Călătorii în lumi para
lele (s, r) 0940 Sunset Beach 
(s, r) 10:40 Oamenii vorbesc 
(r) 11:30 Tele Ron 1230 
Teleshopping 13:00 Garito (I) 
14:10 Teleshopping 14:45 
Garito (I) 16:05 Dragoste și 
putere (s) 16:45 Oamenii 
vorbesc 1725 Trăsniți în 
N.A.T.O. (s) 1830 Focus 1930 
Camera de râs 1930 Da sau 
nu. 2030 Salutări de la Ho
llywood (comedie, SUA 1990) 
22:00 Trăsniții în N.A.T.O. 
2230 Focus Plus 2330 Da sau 
nu

PRO CINEMA
10:15 Sporturi extreme... la 
limită (r) 1120 Tudor (f) 13:15 
Succes România: Negrești 
1445 Sporturi extreme... la 
limită (d, r) 1600 Doctorul de 
suflete (s) 17:00 Maria- 
Mirabela (aventuri, România, 
1981) 1900 Terapie intensivă 
(s) 19:55 Succes România - 
Negrești 2000 In cel mai rău 
caz (d) 21:00 Născut DJ (s) 
2200 Escală fatală 00:15 In 
cel mai rău caz

07:00 Viața dimineața 09:00 
Verișsimo 10:00 Lumea 
cărților 10:15 Euromaxx 1130 
Ne privește 12:00 Emisiune 
religioasă 13:05 Euromaxx (d) 
1335 Euroblitz; Arta 13:50 Jet 
Set 1435 Euroblitz: oamenii și 
politica 1535 Nașul (r) 1730 
Cuplul conjugal - Ori la bal, ori 
la spital! 18:00 6! Vine presai 
2030 Faleze de nisip (dramă, 
România, 1983). Doctorul 
Cristea, un om trecut de pri
ma tinerețe, egoisț indiferent, 
se află în concediu la mare. 
Liniștea vacanței îi este tul
burată când, de pe plajă, îi 
sunt furate lucrurile. 22:00 
Nașul

0630-07.00 Observator Deva '
(r)
16.30-1645 Știri locale în 
direct

DEVA
0830-10.00 Reluarea emisi
unii din ziua precedentă 
18.30-18.45 Știrile ONE TV 
Deva
1845-20.00 Emisiuni informa
tive

06:00 Realitatea de la un:00 
06:45 Trezirea la realitate 
1030 Realitatea de la 10:00 
1130 Deschide lumea (relu
are) 1130 Realitatea bursieră 
13:15 Deschide lumea (relu
are) 15:15 Realitatea med
icală 16:00 Realitatea de la 
16:00 17:15 Orașele Ro
mâniei 17:45 Editorii Reali
tății 18:45 Realitatea zilei 
20:15 100% Cu Robert 
Turcescu (talk.show) 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:45 
Bani europeni/Români/ Orașe 
/ Bani de buzunar 22:00 Cap 
și pajură 23:00 Politica, frate! 
2330 Știri 00:00 Realitatea 
de la 0030

DISCOVERY '

0730 Cazinouri americane 
0830 Misterul mumiei negre 
0930 Motoare masive 1030 
Planeta Albastră 1130 Mis
tere 1230 Motociclete ame
ricane 13:00 Cazinouri amer
icane 14:00 Misterul mumiei 
negre 15:00 Motoare masive 
16:00 Planetele 1730 Curse 
18:00 Brainiac: Maniaci ai 
științei 19:00 Știința care îl 
susține pe Lance Armstrong 
20:00 Dincolo de Triunghiul 
Bermudelor 21:00 O pradă 
mortală 22:00 Vânătorii de 
mituri 2330 Manapouri: Cel 
mai dificil tunel 0030 Moto
ciclete americane 01:00 
Retușat cu bisturiul
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HUNEDOARA
Farmacia .Energotirm’, non-stop, str. George Enescu, 
nr. 14. ®-> 717659.____________________ ____________ __
Farmacia .Green Un*’, non-stop, Bd. Republicii, nr. 
8.®-* 748199. _ ______ _____ .
ftrmada »Arnl«’, str. G. Enescu, nr. î. ®-* 7Î3045. 

DEVA
Farmada .Bella arm*, non stop, b-dul Decebal, bl. 5. 
®-»231515. '
Farmacia nr.1 .Remedia’, non-stop, Piața Victoriei, nr. 
29. 211616, 224488. ____________■
Farmacia .Ticoml - Humanitas liVstrĂieea transil
vaniei, bl. 7. ®- 211949.
ORÂȘTIE
Farmacia .Oros’, sâmbătă, orele 8-20 duminică, orele 
8 - 14, str. N. Bălcescu, nr, 7. 240976.
PETROȘANI
Farmada .Piață’, non-stop, str. Avram lancu, nr. 5 
BRAD
Farmada .Remedia*, sâmbătă $1 duminică, orele 9 - 
13, str. Avram lancu, nr. 48. <D— 612887.

Impozitul agricol explodează

Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®~» 731509. 
Cabinet Stomatologic, dr. Chiș Matei, dr. Crâdunel 
Adinel&Elena, Hunedoara, str. Avram lancu, nr. 9. ®-» 
0744-556016.
Cabinet Chirurgie maxllo-fadală, dr. Zuberecz Richard, 
Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ®-+ 717686.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 
zilnic 8-20

■ Din 2006, impozitele 
pe pământul arabil sar, 
in medie, cu 350 la 
sută.
Theriu Stroia

Deva - Anul care vine va aduce o serie de noutăți legislative $i pentru proprietarii de terenuri agricole. Acestea vizează creșterea impozitelor pentru terenurile arabile.Nolle impozite pe terenurile agricole și forestiere se vor situa între 200.000 și 600.000 de lei vechi pe hectar, în funcție de calitatea terenului.Măsura vizează, potrivit reprezentanților DADR Hunedoara, eliminarea încetul cu încetul a agriculturii de subzistență. „Țăranii trebuie să înțeleagă că dezvoltarea de asociații agricole este singura cale de a ajunge la fondurile europene. Agricultura de subzistență este un capi

Impozitele pe terenurile arabile vor ajunge la câteva sute de mii de lei vechi (Foto: Tralan Mânu)tol care trebuie închis”, a declarat loan Simion, directorul DADR.Prin aceste măsuri, statul speră să impulsioneze crearea de asociații puternice, eliminând fărâmițarea terenurilor. „Cine nu va avea posibilitatea să muncească terenul nu-și va permite să plătească impozit. Prin ur

mare, îl va arenda sau îl va vinde. Iar de câștigat va avea de câștigat agricultura in ansamblul ei”, afirmă reprezentanții DADR. Un alt avantaj este faptul că aceste impozite vor intra în bugetele primăriilor. în acest fel, banii, prin proiectele locale de infrastructură demarate, se vor regăsi în comunitatea

respectivă. De la 1 ianuarie va intra în vigoare și renta viageră. Persoanele peste 62 de ani care nu mai au posibilitatea să muncească pământul pot să-l arendeze sau să îl vândă. Cei care îl vor arenda vor primi o rentă de 50 de euro/ha, iar cei care îl vor vinde vor primi o rentă viageră de 100 de euro/ha.
(. iciliul Județean Hunorin.ra:_________ ________
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean
Colonel Sălan Viorel, comandantul IU 12.00-14.00

Primăria Municipiului Deva
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

Primăria Municipiului Praștie ___________
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00
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Lukoil
Motorină Euro3 3,22 lei/1
Benzină Premium 3,23 lei/1
Benzină fără plumb (Euroluk) 3,22 lei/1

Mol
Benzină fără plumb (98) 3,81 lei/1
Benzină fără plumb (95) 3,25 lei/l
Benzină cu Plumb (95 EcoPremium) 3,28 lei/l

O MV
Benzină fără plumb 3,25 lei/1
Benzină Eco-Premium 3,28 lei/1
Super-motorină 3,49 lei/1

Petrom
Benzină fără plumb 3,21 lei/1
Benzină Top Premium (99+) 3,54 lei/1
Motorină Euro 3,19 lei/l
Butelii 37 lei
Autogas (GPL) 1,81 lei/l

RADARE
in iudet
DN 7 Mintia - Ilia - Zam

Gursal valutar BNR • 20.12.2005
1 dolar 3,0390 lei
1 euro 3,6494 lei
1 liră 5,3628 lei
1 gr. aur 49,5750 lei
1 franc 2,3540 lei
100 forinți 1,4425 lei

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-riiil rterahal bl R nartt lâi JllASAR). fel.: 221277.
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1.

Societatea
îr

SNP PETROM

Preț '
ichidere (lei/act) 

0,4830

/ariajle

+V6
2. SIF1 BANAT-CRKANA 2,2400 -1,32
3. TLV 1,2400 -0,80
4. BRD 13,9000 -0,71
5. IMPACT 0,4370 +1,39
6. AZOMUREȘ 0,2360 -3,67
7. ANTIBIOTICE IAȘI 0,9650 +0,52
8. ROMPETRO 0,1110 -3,48

RAFINARE (RRC)
9. HABER 0,3000 -3,23
10. BCCARPAUCA suspendat
11. DECEBAL 0,0079 • 0

Toxinele din carnea de pește
■ Unele dintre aceste 
toxine sunt distruse 
prin fierbere, dar altele 
sunt mai rezistente.

.Clara Păs___________________
dara.pas^lnformmedla.ra

Deva - Una dintre bolile care’pot să apară după con-- sumul de pește conservat, de exemplu, este botulismul. Boala este produsă de toxina unei bacterii care moare în urma fierberii. Nu și toxina, însă, care este distrusă doar prin încălzire, minimum 10 minute, la peste 80 °C. Așa se explică de ce mâncând o conservă fiartă puteți face botu

Atenție la ce carne de pește consumați! (Foto arhivă)lism, deși la analizele de laborator nu se găsește bacteria: conserva fiind preparată necorespunzător, toxina rămâne în ea.
Icrele râncedeTot ce puteți face este să evitați conservele cu capac bombat și să verificați bine

data-limită până la care pot fi consumate fără risc. De asemenea, nu mâncați icre râncede sau alterate, pentru că și ele pot conține toxine foarte periculoase. Dacă nu sunteți siguri de calitatea lor, nu ezitați să le aruncați, altfel riscați toxiinfecții alimentare grave.

"Unlimited 
potential"

Brad (I.J.) - Asociația „Maria” Brad în colaborare cu Fundația „Eos” și „Microsoft” România lansează, miercuri, 21 decembrie, la ora 14, programul „Unlimited potential”, la sediul organizației „Mara” din Brad. Cetățenii Bradului vor avea posibilitatea să învețe Word, Excel și Power Point într-o altă versiune. Sediul unde se va derula programul poartă numele de „Centrul de pregătire în tehnologia informației”.
Mașterul vine pe Internet
■ Studentul trebuie să 
participe la cursuri on
line. Condiția: un calcu
lator conectat la Net.
INA JURCONE_______________________
ina.jurcone@infomimedia.ro

Deva - O noutate în învățământul românesc o constituie masteratele on-line. Condiția de bază este ca studentul să aibă un calculator conectat la Internet și să participe la cursuri obligatoriu. în plus, poate adresa profesorului orice fel de întrebare pe discuții pri

vate, la care sigur va primi răspuns în cel mai scurt timp. Prima promoție care va termina un astfel de program va fi cea a Școlii Naționale de Știinte Politice. Instituția a lansat masteratul on-line în anul universitar 2004-2005, programul având mai multe specializări. O nouă platformă online a fost lansată și de ASE, vizând domenii ca management public, comunicare și relații publice în comunicare, managementul proiectelor sau marketing on-line.Prețul unui astfel de mas- terat variază între 9 și 10 mi-
Masteratele on-line sunt agreate de tineri (Foto: arhivă)lioane de lei vechi pentru un semestru de studiu, ceea ce înseamnă cca 30 de milioane de lei la final. Deși pro

gramele on-line sunt încă la început în România, Ministerul Educației susține aceste noi metode de studiu.
Salarii restante

București (C.P.) - De la 1 ianuarie 2007, angajații firmelor aflate în reorganizare judiciară sau faliment vor primi în contul salariilor restante maximum 3 salarii medii, banii provenind din Fondul de garantare pentru creanțele salariale, a declarat Mihai Șeitan, secretar de stat în Ministerul Muncii. Pentru început, o cotă-parte de 0,25% din contribuția la fondul de șomaj va fi transferată către acest fond de garantare. Autoritățile se așteaptă în 2007 la o serie întreagă de falimente, iar acest lucru ar putea determina o creștere a contribuțiilor la fondul de garantare a salariilor, dar banii vor fi cotă-parte tot din fondul de șomaj, ne-
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• Fugit de acasă. Biroul Poliției de Investigații Criminale Deva a efectuat o acțiune pe linia identificării minorilor fugiți de la domiciliu. Cu această ocazie a fost depistat Cristian C., de 13 ani, din Hunedoara, elev în clasa a Vl-a, care a fost fugit trei zile de la domiciliu. Iviinorul a fost încredințat familiei. (D.l.)
• Fără autorizație. Lucrătorii din cadrul Biroului Poliției de Ordine Publică Lupeni bau depistat pe Lucian U., 21 de ani, din Lupeni, care comercializa ambulant articole de distracție confecționate pe bază de amestecuri pirotehnice, fără autorizație în acest sens. El a fost sancționat cu amendă în valoare de 2000 RON, conform legii nr. 126/1995. (D.l.)

Bani pentru 
catedrală

Deva (D.I.) - Senatorul Viorel Arion a precizat că, în urma demersurilor făcute pe lângă reprezentanții guvernului, în perioada următoare Executivul va aproba un proiect de hotărâre pentru alocarea sumei de zece miliarde de lei vechi în vederea ridicării Catedralei Eroilor din Hunedoara. „Banii vor proveni , din fondul de re-zervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului. în acest moment, Hotărârea are toate avizele necesare și urmează să fie inclusă pe ordinea de zi a ședinței din această săptămână”, a spus Arion. Potrivit raportului înaintat Guvernului, se arată că în municipiul Hunedoara, la o populație de aproximativ 81.000 de locuitori, din care 85-90% o reprezintă populația de cult ortodox, bisericile existente simt insuficiente.

Viorel Arion (Foto: T. Mânu):

Miron Cozma
(Foto: Traian Mânu)

200 de
■ CJ a inițiat proiecte 
de hotărâri de Guvern 
care au adus în județ 
200 de miliarde ROL.
Daniel I. Iancu
daniel.iancu@ihformmedia.ro

Deva - Președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloț, ne- a declarat ieri că, în ultimele șase luni, s-a reușit aducerea în județ, pentru realizarea diferitelor obiective, a sumei de aproximativ 200 de miliarde de lei vechi. Banii provin din fondul de rezervă al Guvernului. „Proiectele de hotărâri inițiate de noi s-au
Președintele CJ Hunedoara, Mircea Moloțdovedit a fi întemeiate, astfel că Executivul a decis să aloce fonduri pentru Parcul Industrial de la Hunedoara, pentru

Cozma va 
fi liber?
Timișoara (D.l.) - 
Comisia de speciali
tate din cadrul Peni
tenciarului Timișoara 
va analiza astăzi dacă 
sunt întrunite 
condițiile pentru ca 
fostul lider al mine
rilor din Valea Jiului, 
Miron Cozma, să fie 
eliberat condiționat. 
Cozma a fost trans
ferat, săptămâna tre
cută, de la Jilava la 
Penitenciarul 
Timișoara. Fostul lider 
al minerilor are posi
bilitatea de a cere 
eliberarea condițion
ată după ce instanța 
înaltei Curți de 
Casație și Justiție a 
decis, la începutul 
lunii decembrie, con
topirea pedepselor, 
în cazul în care 
comisia va constata 
că Miron Cozma nu 
întrunește condițiile 
pentru a fi eliberat 
condiționat, va fi fi
xat un termen pen
tru reexaminarea 
situației sale, termen 
care nu poate fi mai 
mare de un an.

Obiectivul Fonduri alocate 
(miliarde ROD

Parcul Industrial Hunedoara 22
Deponeu Ecologic Simeria (utilități) 21
Casa de Cultură Hunedoara 22
Energie termică Brad (subvenții) 30
Enerqie termică Deva (subvenții) 30
Șoseaua de centură Hațeg 22,7
Podețe Bretea lornână 3,5
Transformator electric Turdaș : 2 \

realizarea utilităților la depo- neul ecologic de la Simeria, a șoselei de centură de la Hațeg, precum și pentru subvenționarea energiei termice în municipiile Deva și Brad. Pe lângă acestea, au primit bani de la Guvern și alte localități, unde urmează să se execute lucrări de mai mică amploare”, a spus Moloț.
Drumuri modernizatePreședintele CJ a mai afirmat că, în ședința de astăzi a Consiliului Județean, vor fi aprobate o serie de studii de

(Foto: T. Mânu)fezabilitate pentru modernizarea a patru drumuri județene: Mărtinești - Jeledinți, Vâlcelele Bune - Bățălar - Boșorod, Bobâlna - Feredee și Stânija - Buceș. „Este o dovadă că dorim să modernizăm drumurile din județ, numai pentru anul 2006 având la dispoziție aproximativ 150 de miliarde ROL în plus față de cele 600 de miliarde ROL din obligațiunile pe care le vom emite. Infrastructura județului Hunedoara trebuie modernizată”, a continuat Mircea Moloț.
Protest încheiat la Călan
■ Protocolul încheiat 
stabilește modalitatea 
și termenele pentru 
plata salariilor restante.

Călan (M.S.) - Greva foamei declanșată, în urmă cu șase ,-zile, de către opt dintre anga^ jații societății Amidip SA Călan, a încetat. Conflictul a fost dezamorsat în urma negocierilor, de aproape patru ore, mediate de prefectul județului Hunedoara.Protocolul semnat la sfârșit prevede că diferențele salari- ale pe noiembrie vor fi achitate în cursul zilei de azi, iar plata primei chenzine pe luna

în curs va fi efectuată până cel târziu în 23 decembrie, a declarat vicepreședintele Sindicatului Victoria Călan, Cristian Anghel. Documentul menționează că vor fi respectate zilele de plată ale drepturilor bănești pe lunile decembrie și ianuarie 2006. în ceea ce privește salariile restante pe lunile ianuarie și februarie2005, jumătate din sumă va fi onorată până la 31 ianuarie2006, iar diferența până la 28 februarie 2006.Salariile compensatorii cuvenite celor aproape 400 de persoane disponibilizate vor fi plătite la masa credală, după ce bunu-rile Amidip vor fi

vândute de către lichidator. Aceeași prevedere va fi aplicată și în cazul unor viitoare restructurări de personal. „Este nevoie ca persoanele disponibilizate de la Amidip să se prezinte, de azi, la sediul Sindicatului Victoria, pentru (depunerea declarațiilor de creanță. Acestea sunt necesare pentru întocmirea documentelor prin care își vor putea recupera drepturile bănești neplătite”, a spus liderul sindical.
Incidentînceputul negocierilor de luni a fost marcat de un incident creat de aproximativ 70

Greviștii foartiei (foto: T. Mânu)de disponibilizați, care i-au blocat în sala de negocieri pe lichidatorul și pe reprezentanții firmei Amidip. Foștii salariați au baricadat ușa de acces cu o masă și mai multe scaune, în încăpere mai fiind prezenți lideri sindicali și primarul orașului. Conflictul s-a încheiat fără urmări.
rii careîși schimbă partidul?.

Lovit cu toporul
Hunedoara (D.L) - Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara a informat că Vizante L., 79 de ani, pensionar, este cercetat în stare de libertate, deoarece în data de 18.12.2005, în urma unei altercații cu nepotul său Aurelian L., 24 de ani, din Hunedoara, de frica bătăii, l-a lovit cu toporul în cap, provocându-i leziuni, fără a-i pune în primejdie viața. în funcție de concluziile medicului legist, în cauză se vor dispune măsurile legale.

O părere foarte proastă! Toți cei care lucrează în administrația publică ar trebui să fie în afara oricăror partide politice. N-am o părere bună despre orice om politic care- și schimbă partidul. 
FlAVIU VăLEAN

Chiar dacă nu chiar în fiecare zi un primar își schimbă partidul, dar măcar o dată pe lună tot se întâmplă! Se adaptează mersului politicii, atât timp cât sunt susținuți doar cei care țin cu puterea.
Anonim

Sunt împotriva acestui lucru. Dacă primarul e bun n-ar trebui să fie constrâns să-și schimbe partidul. Am dreptate? Asta deja e numai politică...
Eugen Ionescu

Nu știu ce să zic...Cred că toți o fac din interes politie. Și ăsta-i mersul politicii! Cei care sunt la putere luptă numai pentru interesul lor!
E important, dacă ai pornit la drum alături de o formațiune politică, să conținui alături de ea. îți faci proiecte în cadrul partidului tău, pe care n-ai putea să le îndeplinești într-o altă formațiune.
Cristian Fodor

Ultima ședință comună
București (D.L) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu va prezenta, astăzi, în fața -celor două Camere legislative reunite, un raport cu tema „Pregătirea aderării la Uniunea Europeană - prioritate a Guvernului României în 2005. Progresele obținute, drumul de parcurs”. După ședința solemnă consacrată Revoluției din 1989 și după dezbaterea raportului, parlamentarii vor trebui, tot în ședință comună, să analizeze 30 de puncte înscrise pe ordinea de zi. Parlamentarii vor trebui să se pronunțe, printre altele, și asupra textelor aflate în divergență la proiectul de lege privind statutul funcționarului public parlamentar, asupra ordonanțelor cu privire la rectificarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.

Parcări între blocuri
Hunedoara (M.S.) - Primăria municipiului Hunedoara a început un program de amenajare a parcărilor în zonele din vecinătatea blocurilor de locuit. Până în prezent au fost realizate aproximativ 50 de asemenea parcări, dar programul va continua și în perioada viitoare în tot orașul. Unele parcări vor fi asfaltate.Persoanele care doresc să- și rezerve un loc de parcare pot achita un abonament lunar de 120.000 lei vechi, 

nrQri'7aa,7ă qiitgp din radnil

sesorul unui asemenea abonament va beneficia de marcarea locului de parcare.De menționat este faptul că autoritățile vor fi mult mai severe atunci când mașinile vor fi parcate pe spațiile verzi, în condițiile în care în zonă există spații amenajate, în acest sens va crește rolul Poliției Comunitare din Hunedoara, care va trebui să facă ordine în aceste cazuri.Autoritățile locale din municipiul Hunedoara recunosc, totuși, că numărul parcărilor 
pcfp dnnartn do rtpnPQsamil
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cuvÂm Topul sportivilor 2005
SPORT ■ DSJ a făcut nomina

lizările pentru pre
mierea celor mai buni 
sportivi hunedoreni.
ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.marinut@informmedia.ro

• Sfat. „Când a vrut să-l dea afară pe lonuț Chirilă, l-am sfătuit pe finanțatorul Jiului să nu o facă pentru că antrenorul a făcut până la urmă treabă bună la echipă și apoi nu e bine să tot schimbi antrenorii", a afirmat recent Gigi Borugă, care a exclus varianta că va mai reveni vreodată la formația petroșăneană. (V.N.)
• Premii. Echipa națională de handbal feminin a României va fi recompensată cu premii totale de 3.540.000 de lei (35,4 miliarde de lei vechi), pentru câștigarea medaliilor de argint la Campionatul Mondial din Rusia, a declarat președintele FRH Cristian Gațu. (V.N.)
• Obiectiv. Căpitanul echipei Steaua, Mirel Rădoi, a declarat că antrenorul Cosmin Olăroiu le-a spus jucătorilor, la întâlnirea pe care au avut-o luni, că obiectivul său pentru anul viitor este câștigarea campionatului și accederea în grupele ediției 2006/2007 a Ligii Campionilor. (V.N.)

Deya - Inspectorii Direcției pentru Sport a Județului Hunedoara au prezentat, ieri, lis- ta sportivilor nominalizați în vederea întocmirii clasamente-lor celor mai buni sportivi hunedoreni ai anului 2005. “Nominalizările au fost făcute în conformitate cu regulamentele și sistemele de punctaj ale Agenției Naționale pentru Sport, pe baza rezultatelor declarate de cluburile din județ. Sperăm ca în 2006 rezultatele sportivilor hunedoreni și colaborarea DSJ cu cluburile din județ să fie mai bună ca în a- cest an”, afirma Marieta Ilcu, director al DSJ Hunedoara.
Performante modesteS-a pornit de la ideea de a nominaliza câte doi sportivi la fiecare disciplină, separat pe sporturi olimpice și neolim-

„Super Alice", la Deva
Deva (C.M.) - Valentina Elisei-Ardean, fosta jucătoare a U. Remin Deva, care a fost desemnată cea mai bună extremă a lumii, i după ce a cucerit cu naționala României medalia de argint la Campionatul Mondial din Rusia, a sosit aseară la Deva.„Super Alice” a fost ' întâmpinată, ieri, la București, de soțul său, deveanul Constantin Ardean, și a venit la Deva > pentru a-și vedea S0Crilî"„NU știu dacă voi rămâne de sărbători la Deva, pentru ca în Serbia unde joc eu echipa e în plină perioadă de pregătire, întrucât a-colo Crăciunul e pe data de 7 ianuarie. Mâine (azi n.r.) o să vorbesc cu antrenorul meu și voi vedea câte zile libere îmi va acorda”, a declarat, ieri, pentru Cuvântul liber,l i Valentina Elisei - Ardean.

L •

Valentina Elisei
(Foto: Traian Mânu)

. Nominalizările au fost făcute în 
conformitate cu regulamentele și 
sistemele de punctaj ale Agenției 
Naționale pentru Sport, pe baza 

rezultatelor declarate de cluburile 
din județ

Marieta Ilcu, 
director DSJ Hunedoara* .................................... ..Mpice, pe două categorii de vârstă, una formată din juniori, cădeți și tineret, iar alta rezer-

Tinerii domină CJ Futsal

Andone, suspendat
București (C.M.) - Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a decis, ieri, sancționarea antrenorului echipei Dinamo, Ioan Andone, cu două etape de suspendare și amendă de 35 de euro, a anunțat vicepreședintele comisiei, Alexandru Boc. Tehnicianul a fost penalizat după ce în timpul partidei Dinamo - Poli Timișoara, scor 1-0, din cadrul etapei a XV-a a Diviziei A, a fost trimisîn tribună de arbitrul Cristian Balaj pentru injuriile aduse asistentului Cristian Nica.

loan Andone

Deva (C.M.) ■ Primele două etape ale CJ de Futsal, derulate la finalul săptămânii, au a- dus în prim-plan echipe de tineri talentați. S-au remarcat formațiile Olimpic Simeria și Boromir Deva, prima formată din jucători între 20-25 de ani, iar a doua din juniorii de la CFR Marmosim, dar și echipa secundă a FC CIP Deva, echipe care au acumulat maximum de puncte. O figură frumoasă a făcut și AS Hanzi Non Profit, formație alcătuită din tineri din cartierul devean Micro 15, care chiar dacă a pierdut ambele meciuri a demonstrat reale calități.

o . I

Deva - (V.N.) Rezultatele primei etape, din 17 decembrie 
a.c.: Rodostar Deva - Gloria Geoagiu 4-8; Star Deva - 
Boromir Deva 1 - 4; Transilvania Deva - Dual Deva 2-3; 
Olimpic Simeria - Hanzi Deva 6-2; Quasar II Deva • Guler 
Deva 2-4; Gloria Geoagiu - Star Deva 7-1. 
Rezultatele etapei a ll-a, din 18 decembrie: Cip II Deva - 
Dava II Deva 7-4; Hanzi Deva - Quasar II Deva 2-6; Eti 
Dual Deva - Olimpic Simeria 3-14; Boromir Deva - Tran
silvania Deva 3-1; Dava II Deva - Rodostar Deva 6-5; Guler 
Deva - CIP II Deva 6-7.
Clasamentul
1. Olimpic Simeria 2 2 0 0 20-5 6
2. Gloria Geoagiu 2 2 0 0 15-15 6
3. Boromir Deva 2 2 0 0 7-2 6
4. CIP II Deva .... 2 2’. 0 0 14-10 6
5. Quasar II Deva 2 1 0 1 8-6 3
6. Guler Deva 2 1 0 1 10-9 3
7. Dava II Deva 2 1 0 . 1 10-12 3
8. Eti Dual Deva 2 1 0 1 16-3 3
9. Transilvania 2 0 0 2 3-6 0
10. Rodostar Deva 2 0 0 2 9-14 0
11. Hanzi Deva 2 0 0 2 4-12 0

Borugă la Lupeni?
Petroșani (V.N.) - Antrenorul Gigi Borugă, care ultima dată a antrenat Jiul Petroșani și a fost consilierul patronului de la Jiul, este decis să revină în universul în care se simte cel mai bine. Peste câteva zile, antrenorul arădean este aproape de a semna un angajament cu gruparea Minerul Lupeni, ocupanta locului opt în seria B3, la finele turului. „Am discutat, în principiu, cu conducătorii clubului Minerul Lupeni și în mare ne-am pus de acord asupra termenilor contractului, în eventualitatea în care mă voi decide să preiau echipa. Miercuri voi ști precis dacă din retur voi reveni sau nu în Valea Jiului”, a afirmat Gigi Borugă.

Spectatori
Petroșani (V.N.) - Cu o medie de 5.200 de spectatori pe meci, dintre care aproximativ 2.500 plătitori, la jocurile disputate pe teren propriu în prima parte a campionatului, divizionara A, Jiul Petroșani, conduce într-un clasament neoficial al județului, care are

Ștefan Beregszaszy Alina Pogăcean lulius Poczo Andreea Uritescuvată seniorilor. Sistemul a funcționat la secțiunea juniori, însă s-a împotmolit când s-a trecut la seniori. “Anul 2005 a fost an post olimpic, cu competiții puține, astfel că la seniori s-au înregistrat performanțe modeste. în plus, în județ sunt doar câteva cluburi de seniori”, au spus reprezentanții DSJ. S-a ajuns astfel în situația ca la sporturi olimpice seniori să fie doar patru nominalizați, deși intenția DSJ
Sporturi Olimpice 
Juniori, cădeți, tineret
Ciprian Amzuleanu

Gigi Pușcă 
lulius Poczo__________
Sporturi iieolimpu

_______ (tir cu arcul, Min. Aninoasa) 
(box, CS Constructorul Hunedoara)

(atletism, CSS Hunedoara)

Cerasela Pătrașcu (qimnastlcă, CSS Cetate Deva) Nadina Hoțea (aerobic. CSS Cetate Deva)
Aluisa Lăcusteanu (gimnastică, CSS Cetate Deva) . Carmen Oltean (aerobic, CSS Cetate Deva)
Radu Poczo (box, CSS Hunedoara) Ancuța Lupâu (aerobic, CSS Cetate Deva)
Ciprian Juratoni (box, G&S Deva) Grigore Săndueu \ (karate, Dacicus Orăștie)
Răzvan Popă (ludo, CSS Deva)- Mihail Plop (karate, Dacicus Orăștie)
Flavius Smeu (judo, CSS Deva) Alexandra Măgureanu(fcarate CS Budo Kurai Hunedoara)
Cristian Lazăr (lupte, CSS Hunedoara) Bogdan Perța (aeromodelism, CS Armata Aurul Brad)
Alina Pogăcean (lupte, CSS Deva) Seniori
Cosmin Chetroiu (sanie, CSS Petroșani) Călin Marincaș (karate CS Budo Kurai Hunedoara)
Andreea Uritescu (tir cu arcul, Min. Aninoasa) George coca (karate, Dacicus Orăștie)
Seniori . . •- . . Mihai Hosu Karate, Dacicus Orăștie)
Maria- Cioncan '(atletism, Siderurgica Hunedoara) Crina Olărașu (karăte CS Budo Kurai Hunedoara)
Ramona Enache (judo, Club Tomas Deva) Simion Câmpeanu (planorism, Aeroclubul Teritorial Deva)

V

Echipa AS Hanzi Non Profit a fost sponsorizată cu un echipament 
de joc de deputatul Cosmîn Nicula (Foto: Traian Mânu)

Extragerea va avea loc, la sediul8811, persoană de contact Cristina 
Picoiu.

Regulament:

Cuvântul Uberlți oferdpnmH 
de mffloane:

• centrală termică
• week- end în 23, 24, 25 decem

brie, la cabana Ffeare de Stâncă din 

Munții Retezat (pensiune completă, 
inclusiv masa de Crăciun)

• televizor color

Cwn poli participa?
Fă-ți un abonament pe trei luni sau 

prelurtgește-ți actualul abonament cu 
încă trei luni, până la data de 20 
decembrie și Intră alături de noi în 
anul 2006!

Trimite-ne o copie xerox după chi
tanță, la O.P. 1, CP. 3, Deva, depu
ne-o în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau vino cu ea chiar la redacție. Toate 
chitanțele vor participa la concurs.

Abonamentul pe mai multe luni îți 
aduce mai multe șanse de câștig!

Unde te pop abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber 

din Deva, Strada 22 Decembrie, 
numărul 37A;

- la poștă;
- sau dacă vrei ca volanții noștri să 

vină chiar la tine acasă, sună la 
numărul de telefon 211275, interior

La acest concurs nu pot participa 
angajați! S.C. Inform Media S.R.l. și 
nici rudele acestora de gradele I șl II.

redacției, in data de 21 decembrie.
Numele câștigătorilor vor fi publi

cate în paginile ziarului din data de

l i i i :T H Aiiuâlitiu

22 decembrie.
Succes!

era să întocmească clasamentul primilor cinci sportivi. Dincolo de premiile pentru sportivi, vor mai fi acordate premii pentru antrenorul anului, echipa anului, cea mai bună asociație sportivă din județ și cele mai bune cluburi sportive școlare.
Premii consistenteFestivitatea de premiere va avea loc miercuri, 21 decembrie, la Sala Mare a Presta

turii Hunedoara, iar suma totală a premiilor oferite de DSJ va fi de 75 de milioane lei. Marieta Ilcu, directorul DSJ, a precizat că este pentru prima dată după mulți ani când pe lângă diplome și cupe, sportivii vor fi recompensați cu sume în bani. Tot cu acest prilej Asociația Ziariștilor “Info Pres Deva” va acorda premiile anuale pentru cei mai buni jurnaliști sportivi județ.
■ ■

Cadouri de la 
FC CIPDeva (C.M.) - Ca în fiecare an de la înființarea echipei încoace, in preajma sărbătorilor de Crăciun sau de Paște, conducerea clubului FC CIP Deva se gândește la copiii cu probleme. Astfel, înainte de a pleca în vacanță, jucătorii liderei la zi a Diviziei A de futsal vor merge, miercuri, la Hunedoara^, cu daruri pentru copiii de la „Casa familială pentru copilul cu handicap”.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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• Record mondial. înotătorul brazilian Marcio de Almeida a stabilit în concursul de la Santos un nou record mondial la 50 m fluture; în bazin scurt, cu timpul de 22 sec 60/100. Vechiul record era de 22 sec 71/100 și fusese realizat în luna octombrie, la Indianapolis, de americanul lan Crocker. (MF)
• Campioană. Echipa Deportivo Cali a câștigat titlul de campioană a Columbiei la fotbal, impunându-se cu scorul de 1-0/1-0/ în fața formației Real Cartagena. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de mijlocașul chilian Jaime Riveros. Deportivo reușise să câștige și meciul tur al finalei, cu scorul de 2-0. (MF)

Noul campion 
mondial

Moscova (MF) - Presa rusă l-a salutat luni pe pugilistul Nikolai Valuev, „primul campion mondial rus al greilor”, după victoria de la Berlin, a gigantului rus în fața americanului John Ruiz în meci pentru titlul mondial WBA. „Gustul victoriei”, „Noi suntem eroii”, „Titlul greilor este al lui Valuev”, sunt câteva dintre titlurile dedicate de presa rusă victoriei pugilistului rus de talie impresionantă - 2,13 m și 147 kg, Conform jurnalului „Rossiiskaia Gazeta”, „Nikolai Valuev a cuce-rit o centură pe care Muhammad Aii nu a avut-o niciodată”. Va-luev, supranumit „Bestia de Est”, a cucerit la puncte titlul mondial WBA al greilor după victoria în fața deținătorului titlului din 2002, americanul John Ruiz, după un meci de 12 reprize.

Nikolai Valuev (Foto: EPA)i

„Cinste, cinste campioanelor*

Cristi Chivu
(Foto: EPA)

Cel mai 
slab

■ Vicecampioanele 
mondiale la handbal au 
sosit luni dimineața și 
au fost primite cu flori.

București (MF) - Programată înainte de miezul nopții de duminică spre luni, sosirea echipei naționale feminine de handbal a României, vice- campioană mondială la Sankt Petersburg, a avut loc luni dimineața, în jurul orei 02,50.Delegația României a fost așteptată cu flori la Aeroportul „Henri Coandă” de oficialități, membri ai familiilor, oameni de sport, ziariști, suporteri.Campioanele noastre au făcut numeroase fotografii cu medaliile la gât și au mulțumit pentru primirea făcută la o oră așa târzie.Handbalistele au plecat apoi spre Hotelul Intercontinental, pentru a petrece noaptea, iar în Piața Universității au fost întâmpinate în jurul orei 04,00 de câteva zeci

Bucuria vicecampioanelor mondiale (Foto: EPA)de suporteri, care au așteptat mai bine de trei ore în frig venirea lor.
Primire călduroasăNumărul fanilor din Piața Universității a fost mai mare, dar din cauza frigului, a întârzierii delegației României de la Sankt Petersburg și a incertitudinii care a planat

asupra venirii lotului feminin în piață, o parte a suporterilor a plecat. în timpul petrecut în Piața Universității, suporterii au scandat de mai multe ori „România! România!”, „Cinste lor, cinste campioanelor!”, au cântat „Deșteaptă-te române!”, iar la apariția handbalistelor fanii au scandat numele eroinelor, precum și „Suntem

mândri de voi!”, „Vă vom iubi mereu!”. Handbalistele au mulțumit suporterilor și le-au arătat trofeul câștigat și medaliile. Duminică seara, ia Sankt Petersburg, în finala CM, Rusia a învins România cu scorul de 28-23, aceasta fiind singura Înfrângere a echipei noastre, după 9 victorii consecutive.
București (MF) - Fun
dașul Cristian Chivu a 
fost considerat de 
agenția Datasport cel 
mai slab jucător de 
pe teren în partida 
pe câre echipa AS 
Roma a terminat-o la 
egalitate, duminică, 
în deplasare, scor 1- 
1, cu formația Samp- 
doria Genova. "Ro
manul este departe 
de cea mai bună 
formă și a provocat 
penaltyul din care 
Sampdofia a reușit 
egalarea. Probabil că 
fără intervenția sa 
inutilă și prostească 
la Hachi, Roma ar fi 
reușit victoria", a pre
cizat agenția Data
sport care i-a acordat 
nota 4,5 lui Chivu. 
Cotidianul Corriere 
Canadese l-a consi
derat pe Chivu prin
tre cei mai slabi 
jucători de la AS 
Roma, acordându-i 
nota 5,5.

Kahn rămâne la Bayern
Berlin (MF) - Portarul reprezentativei de fotbal a Germaniei, Oliver Kahn, a anunțat că va semna o prelungire, până în anul 2008, a contractului său cu echipa Bayern Munchen, actuala lideră din Bundesîiga. „După ce m-am gândit foarte bine am ajuns la concluzia următoare: mă simt prea bine pentru a mă retrage. Cred că sunt capabil să joc în continuare la acest nivel, încă un sezon sau două”, a declarat Kahn. Actualul acord dintre Kahn și gruparea bavareză expiră în iunie 2006, portarul german fiind intens curtat de cluburi din Japonia, unde

Oliver Kahn (Foto: epa)este o veritabilă vedetă după participarea sa la CM 2002. în vârstă de 36 de ani, Oliver Kahn joacă din 1994 la Bayern Munchen, club cu care a reușit să câștige șase titluri de campion național, patru Cupe ale Germaniei, Cupa UEFA în 1996 și Liga Campionilor în 2001.

ECÎlIpâ argentiniană Boca Juniors a câștigat, pentru al doilea an consecutiv, Gupa sud-americană la fotbal, întrecând formația mexicană Pumas UNAM cu scorulde 4-3 după loviturile de departajare. în prima manșă afinalei, pe 6 decembrie la Ciudad de Mexico, cele două
(Foto: EPA)

’ x a ♦ •

echipe au terminat la egalitate, 1-1.
Testele EPO sunt fiabile

CM de karate wushu
București (MF) - Delegația României a cucerit două medalii de argint la Campionatele Mondiale de la Hanoi (Vietnam), prin sportivii Cristina Toporâște și Leontin Bocancea, a anunțat Federația Română de Arte Marțiale. Toporâște a cucerit medalia de argint în proba sanda, la categoria 48 kg. Bocancea s-a clasat pe locul al doilea în aceeași probă, dar la categoria 90 kg. Delegația României â fost formată din nouă sportivi, șapte în proba sanda și doi în cea de tao. Pe lângă cele două medalii de argint, România a mai obținut două locuri cinci, tot la sanda, prin Clara Victoria Pătrugan (52 kg) și Nicu Enache (48 kg).

■ Președintele CIO a 
dat asigurări că testele 
EPO sunt fiabile și nu 
necesită adaptare.

Bruxelles (MF) - Jacques Rogge, președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), a dat asigurări duminică, la postul belgian de televiziune VRT, că testele de detectare a eritropoietinei (EPO) sunt „fiabile și nu necesită nici o adaptare”.Justiția belgiană și oamenii de știință au pus la îndoială, în această vară, fiabilitatea testelor pentru detectarea EPO, dând dreptate atletului Rutger Beke, depistat pozitiv în 2004, dar care a reușit să demonstreze că substanțele produse la efort de anumiți
Jacques Rogge (Foto epa)sportivi pot influența rezultatele unui control.„Experții care analizează

testele antidoping știu să recunoască situațiile excepționale, așa cum s-a întâmplat în cazul Beke, pentru a evita ca acești sportivi să fie declarați pozitiv. Deci testele EPO nu au nevoie de nici o adaptare”, a precizat președintele CIO.
Eficacitate„Aceste teste, care se aplică din anul 2000, și-au probat deja eficacitatea depistând zeci de sportivi care au utilizat EPO și care au fost sancționați pentru aceasta”, a adăugat Jacques Rogge.în luna august, ca urmare a afacerii Beke, Agenția Mondială Antidopaj (AMA) a afirmat că „metoda de detectare a EPO este validă și fiabilă”.

împotriva
. W V ■ ■sărăcieiBucurești (MF) - Jucătorii echipei Real Madrid, Ronaldo și Zinedine Zidane, au anunțat că 40 de jucători vor fi prezenți la al treilea meci de binefacere împotriva sărăcie^ - organizat pe 22 decembrie, sub egida Progra mului ONU pentru Dezvoltare. Mircea Lucescu, antrenorul echipei Șah- tior Donețk, și selecționerul Ungariei, Lothar, Matthaus, vor conduce echipa formată din „Pri- etenii lui Zidane”. Echipa „Prietenii lui Ronaldo” va fi antrenată de tehnicianul formației PSV Eindhoven Guus Hiddink.

cu 5-4, victoria In fața echipei San Jose 
Suar. într-un meci disputat duminică 
seara în Liga profesâoni^i nord-americană

București (MF) - Reprezentativa de fotbal a României ocupă locul 27 in 
ultimul clasament FIFA Coca-Cola al anului 2005, dat publicității, luni, la 
Zurich, a anunțat site-ul oficial al forului mondial.
România se află pe locul 27, cu 686 de puncte, la fel ca și luna trecută. 
Primele 20 de poziții ale acestui clasament sunt următoarele:

Noul președinte al CCA

de hochei pe gheață. (Foto: EPA)

1. Brazilia - 840 de puncte
2. Cehia - 796
3. Olanda - 791
4. Argentina - 772
5. Mexic - 768
6. Spania - 768
7. Franța - 768
8. SUA - 767
9. Anglia - 757
10. Portugalia - 754
11. Turcia - 748
12. Italia - 741
13. Danemarca - 733
14. Suedia - 732
15. Japonia - 715
16. Germania - 708

17. Grecia - 708
18. Uruguay - 706
19. Iran - 703
20. Croația - 701

Adi Mutu $i Pițurcă (Foto: EPA)

București (MF) - Observatorul Gheorghe Constantin a fost ales președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), în ședința foștilor arbitri care a avut loc, luni dimineață, la Centrul de la Mogoșoaia, el urmând să fie validat în această funcție de Comitetul Executiv al FRF. „Au fost trei candidaturi pentru funcția de președinte: Gheorghe Constantin, Gheorghe Moise și Vasile Avram. în urma câtorva tururi de scrutin a fost ales

Gheorghe Constantin, el urmând să fie validat de Comitetul Executiv”, a declarat unul dintre candidați, Vasile Avram. Avram s-a declarat dezamăgit de rezultatul alegerilor. „Asta este viața, a fost o procedură democratică, a fost ales cine cred ei că le poate duce la îndeplinire idealurile, a fost o luptă, normal că sunt supărat, dar viața merge înainte. Se va vedea dacă alegerea este cea mai potrivită”, a spus Avram.
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Vând ap. 1 cameră (01)

• urgent, earner! CSH, în Simeria, multiple 
îmbunătățiri, gaz, convector, parchet, etaj inter
mediar, eventual închiriez, 220 ron/lună, cumpăr 
casă în Simeria, ofer 55.000 euro. Tel. 
0729/015069.

Vând ap. 2 camere (03)

• draft 50 mp, balcon, etaj intermediar, Bdul I. 
Manlu, ocupabil imediat, preț 95.000 ron, nego
ciabil. Tel. 0745/888619,227661 seara.
• draft contorizări, balcon închis, etaj 1, ușă 
metal, fără alte îmbunătățiri, preț 770 milioane 
lei. Tel. 0740/317311

• confort 1, parter, zonă centrală Deva, str. 
Cloșca, bloc din BCA, construit pe grinzi, exce
lent pentru privatizare. Tel. 0788/479856.
• decomandate, balcon, îmbunătățiri, bloc de 
cărămidă etaj 2, zona Zamfirescu, preț 29.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/888619,227661 seara.
• decomandate, contorizări, repartitoare, 
balcon închis, bucătărie modificată parchet 
lamelar, gresie, faianță etaj intermediar, zona 
Zarandului, preț negociabil. Tel. 0740/317313.
• decomandate, Deva, centrală termică gresie, 
faianță termopan, jaluzele interioare, balcon 
închis, parchet, ușă metalică geam la baie, preț 
150.000 ron, negociabil. Tel. 0724/348193.
• Deva, Bdul Decebal, etaj 6, lângă farmacie, 
repartitoare, gaz contorizat, gresie, faianță preț 
negociabil. Tel. 0254/217411
• semidecomandate, fără îmbunătățiri, 
contorizări, balcon deschis, etaj 1, zona Gojdu, 
preț 950 milioane lei, negociabil. Tel. 
0740/317313.
• urgent, cărămidă decomandate, modificări, 
balcon, 2 tocuri gaz, contorizări, repartitoare, 
rolete exterioare, interfon, etaj 4, Minerului, preț 
85.000 ron, negociabil. Tel. 0722/857606, 
0766/763615.
• etaj 3, decomandate, st 60 mp, gresie, faianță 
contorizări, balcon, modificări interioare, 
Dorobanți, preț 30.000 euro, tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (Casa Betania)
• etaj 2, decomandate, repartitoare, contorizări, 
boxă balcon, luliu Maniu, preț 110.000 ron, tel.' 
223400,0741/120722,0721/436384. (Casa Betania)
• zona Ulacului, dec., contorizări, ocupabil 
imediat, preț 990 mii, neg, tel. 0745/253662. 
(Evrika)

• zona Piogreeft et intermediar, dec., multiple 
îmbunătățiri, contorizări, suprafață mare, 
mobilat, ocupabil imediat, preț 95.000 RON, neg, 
tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• urgent, zona Al. Streiului, centrală termică et 
intermediar, dec, îmbunătățiri, preț 510 mii, 
neg, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

• oferim ap. în zone și la prețuri diferite, tel. 
211587,0723/660160.(Evrika)
• zona Bălcescu Nou, parter înalt, suprafață 
mare, posibilitate cumpărare uscătorie, conto
rizări, ideal pt birouri,cabinet medical etc, preț 
1,2 mid, negociabil, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• zonaGoldu, et 2, din cărămidă bine întreținut 
preț 850 mii, neg, tel. 211587, 0745/253662. 
(Evrika)
• Ocazie! Urgent, zona Al. Streiului, decoman
date, hol mare, central, etaj intermediar, cen
trală termită Ocupabil imediat! Preț: 37.000Ron. 
Tel: 211587,0745/253662.(Evrika)
• zona Scărișoara, semidecomandate, apo- 
metre, balcon, instalații sanitare noi, acoperit cu 
izolație italiană, preț 720 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală etaj intermediar, decomandate, 
st 55 mp, modificat termopan, centrală termică 
parchet faianță mobilă de bucătărie, bine 
întreținut peț 1,200 mid. lei. Tel. 235208, 
0721^85256. (Rocan 3000 SRL)

• zona AL Streiului, semidecomandate, centrală 
termică termopane, mobilat, ușă metalică 
acoperit Cu izolație italiană balcon închis, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Bălcescu, decomandate, etaj 1, modi
ficat îmbunătățiri, apometre, repartitoare, 
balcon, bine întreținut ocupabil imediat preț 
830 milioane lei. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 

3000 SRL)
• In zonă centrală etaj 3 din 4, contorizări, 
neamenajat bloc cărămidă liber, exclus credit 
preț 980 milioane lei. Tel. 0745/640725, 206003. 
(Ag. Mimason)
• foarte urgent în spate la Banca Transilvania, 
etaj 2, sdec., baie amenajată contorizări, liber, 
accept credit preț 650 milioane lei. Tel. 
0745/640725,206003. (Ag. Mimason)
• urgent In zona Sala Sporturilor, modificat, 
baie amenajată contorizări, liber, preț 590 
milioane lei, neg. Tel. 0745/159608, 206003. (Ag. 
MimaSon)
• zona împăratul Traian, etaj 2, sdec,, neame
najat 2 balcoane, 50 mp, contorizări, gaz 2 
focuri, preț 31.000 euro. Tel. 0745/159608,206003. 
(Ag. Mimason)
• zona Magazinului Tineretului, etaj 1, dec., 56 
mp, 2 balcoane, parchet'gresie, faianță centrală 
termică preț 135 mid. lei. Tel. 0745/253413, 
206003. (Ag. Mimason)

• urgent ap. 2 cam. Al. Teilor, parter, centrală 
termică gresie, faianță parchet paluxat ușă din 
lemn la intrare. Preț 650 mii. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/232043. (Mondial Casa)

• 2 cam, în circuit B-dul. Dacia, gresie, faianță 
parchet lamelar, contorizări, ușă schimbată 
bloc de cărămidă Preț 750 mii. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/232043. (Mondial Casa)

1. Cod, două puncte 2. Nume oraș, virgulă 3. Text anunț

5. Tel., douâ puncte 6. Prefix și număr 
de telefon

4. Preț două puncte, 
suma (milioane = mil
iar mii = M)

01 - Vând ap. 1 camera
02 - Cumpăr ap. 1 cameră
03 - Vând ap. 2 camere
04 - Cumpăr ap. 2 camere
05 - Vând ap. 3 camere
06 * Cumpăr ap. 3 camere 
07- Vând ap. 4 camere
08 - Cumpăr ap. 4 camere 
09 - Vând ap. 5,6 camere
10 - Cumpăr ap. 5,6

canw®
11 - Vând ap. la casă
12 - Cumpăr ap. la casă
13 - Vând a vile
14 - Cumpăr case
15 - Vând case de vacantă
16 - Cumpăr case de vacantă
17 - Vând case la țară
18 - Cumpăr case la țară
19 - Vând garsoniere
20 • Cumpăr garsoniere
21 - Vând terenuri
22 ■ Cumpăr terenuri
23 - Vând locuri de veci
24 - Cumpăr locuri de veci
25 - Vând spații comerciale
26 - Cumpăr spații comerciale

27 - Vând alte imobile
28 - Cumpăr alte imobile
29 - Imobile chirii
30 - Imobile schimb
31 - Vând finanțe
32 - Cumpăr finanțe
33-Asocieri
34 - Oferte împrumuturi
35 - Solicitări împrumuturi
36 - Auto românești - 

Vânzări
37 * Auto străine - Vânzări
38 - Microbuze, dube
39 - Camioane, remorci
40 - Utilaje» unelte, industriale 

și agricole
41 - Moto-velo
42 - Piese, accesorii
43-Gange
44 - Auto - Cumpărări
45 ■ Auto ■ Chirii
46 - Auto - Schimb
47 ■ Mobilier și interioare
48 - Televizoare
49 - Audio-video, antene și

ir ilfrț ii satelit
50 - Apar foto și telefonice
51 ■ C alai și xesori

52 - îmbrăcăminte, încălță

minte, articole sport
53 - Materiale de

construcții
54-Bijuterii
55 - Artă, antichități, cârti, 

reviste
56 ■ Electrocasnice
57 - Plante și animale, 

aț ilin tare
58 - Medicamente, 

instrumente medicale
59 - Articole pentru copii
60 - Instrumente muzicale
61- Altele
62- Pierderi
63- Citații
64- Licitații
65- Apeluri
66- Umanitare
67 ■ Felicitări
68-Mulțumiri
69 - Matrimoniale
70-Absolviri
71 ■ Solicitări servicii
72 - Prestări servicii
73 ■ Solicitări locuri de 

muncă
74 ■ Oferte locuri de muncă

• urgeft 2 cam., Gojdu etaj 3, bloc de cărămidă, 
contorizări, repartitoare, parchet, ocupabil 
imediat. Preț 850 mii. neg. Tel. 211075, 
0726/130557,0740/ 232043. (Mondial Casa)
• decomandate, contorizări, repartitoare, 
zugrăvit, etaj intermediar, ultracentral Deva, 
preț 1,1 mid. lei. Tel. 0740/126029. (Prima- Invest)

• semidecomandate, centrală termică, parchet, 
gresie, faianță, parter, Al. Teilor, preț 650 
milioane lei. Tel. 0740/210780. (Prima-1nvest)
• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
etaj 3, zona Bejan, preț 580 milioane lei. Tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• Deva, zona Miorița, etaj intermediar, 56 mp, 
parchet, balcon, gresie, faianță, preț 870 
milioane lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest),
• urgent, Deva, etaj 1, balcon, apometre, gaz 
contorizat, repartitoare, preț 670 milioane lei fix. 
Tel. 0722/564004. (Prima-lnvest)
• urgent, semidecomandate, Deva, zona Dacia, 
etaj 1, ușă capitonată, contorizări complete, preț 
630 milioane lei. Tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)
• urgent, decomandate, centrală termică, 
parchet, gresie, faianță, 54 mp, balcon închis, 
etaj 3, zona Bălcescu, preț 850 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)
• zona b-did Dacia, etaj 2, vedere in față, 
parchet gresie, faianță, amenajat recent preț 
77.000 lei, se acceptă plata în 2 rate, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• zona Decebal ■ Lido, etaj intermediar, dec., 60 
mp, termopan, centrală termică, balcon închis, 
parchet gresie, faianță, baie și bucătărie mari, 
vedere spre cetate - foarte.urgent ■ preț 130.000 
lei, neg., tel. 0723-251498,232808. (Fiesta Nora)
• zona Zamfirescu, fără modificări, apometre, 
gaz 2 focuri, parchet, faianță, baie mare, 
interfon, vedere spre parc, preț 85.000 lei, neg., 
tel. 0745-302200,232808 (Fiesta Nora)

• zona DecebaL dea, 60 mp, balcon mare, etaj 2, 
fără modificări, parchet, contorizări, ocupabil 
imediat (liber), preț 112.000 lei, ușor neg., tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona centrală, dec., bloc tip vilă, loc de 
parcare, balcon mare, termopane, 50 mp, zonă 
liniștită, merită văzut, preț 125.000 lei, tel. 0788- 
165703,0745-302200. (Fiesta Nora)
• zona Bălcescu, dea, 50 mp, balcon mare, bloc 
de cărămidă, parchet interfon, ocupabil imediat 
preț 95.000 lei, neg., tel. 0723-251498 232808. 
(Fiesta Nora)
• urgeft zona Kogălniceanu ■ piață, dea, 50 mp, 
balcon mare, cămară, debara, etaj intermediar, 
parchet faianță, interfon, ocupabil imediat se 
acceptă și credit preț 90.000 lei, negociabil, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)

• zona Licee, bloc de cărămidă, dea, 70 mp, etaj 
3, vedere la stradă, boxă mare, acces la 
spălătorie și uscătorie, fără modificări, debara, 
cămară, hol mare, preț 135.000‘lei, tel. 0745- 
302200,0723-251498 (Fiesta Nora)
• zona Decebal - piața centrală, dec., etaj 1, 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță, boxă, loc de parcare sigur, apartament, 
bine întreținut, ideal pt. investiție, închiriere, tel. 
0723-251498 232808 (Fiesta Nora)
• zona Astoria, dec., bloc de cărămidă, balcon 
mare închis, parchet apometre, gaz 2 focuri, 
interfon, vedere spre oraș, ocupabil repede, preț 
75.000 lei neg., tel. 0723-251498, 0745-302200. 
(Fiesta Nora)

• ugent, zona Decebal, etaj intermediar, deco
mandate, balcon, modernizări, preț 105.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (Garant Consulting)

• Măiâști, etaj 4, decomandate, parchet, aer 
condiționat termopane, balcon, preț 103.000 ron.- 
Tel. 215800,215151. (Garant Consulting)
• Bălcescu, decomandate, balcon, contorizări, 
60 mp, preț 105.000 ron, negociabil. Tel. 215800, 
215151. (Garant Consulting)

• zona centtală ■ piață, 2 balcoane, etaj Inter
mediar, dec., parchet, vedere în 2 părți, aparta
ment tip standard fără modificări, ocupabil 
imediat, preț 38000 euro, neg., tel. 0723-251498 
232808. (Fiesta Nora)
• zona Gojdu, balcon mare închis, centrală 
termică, parchet bine întreținut în camere și 
holuri, gresie, faianță, bucătărie modificată, 
ocupabil imediat, preț 135.000 lei, tel. 0745- 
302200,232808 (Fiesta Nora)
• etaj 3, decomandate, centrală termică proprie, 
geamuri termopan, gresie, faianță, finisaje 
modeme, Minerului, preț 30.000 euro, neg., tel. 
223400,0742/005228 0721/577366. (Casa Betania)
• foarte ugeft et. 3, zona Minerului, cu centrală 
termică în garanție, parchet laminat, gresie, 
faianță, ocupabil în timp scurt, preț 77.000 RON, 
tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Micul Dallas, de lux, et. 2, cu garaj și 
boxă, suprafață mare, baie superamenajată (cu 
vană pe colț), termopane, modificări interioare, 
preț neg., tel. 0745/253662. (Evrika)
• zona G. Enescu, et. 1,98 mp, bine împărțit, 
dec., hol mare central, gaz 2 focuri, parchet, fără 
amenajări de ultimă oră, preț 1,29 mid., neg., tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Zamfirescu, et. 1, bloc de cărămidă, 
centrală termică, gresie, faianță, ocupabil 
imediat. Preț: 129.000 RON. Tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)

• zona L Creangă, et 3, superamenajat și finisat 
modificări interioare, amenajări de ultimă oră, 
preț 64.000 euro, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• zona Dada, semidecomandate, parter, st 45 
mp, parchet, repartitoare, interfon la scară, bine 
întreținut preț 800 milioane lei, negociabil. Tel. 
235208 0721/985256. (Rocan 3000 SRL)

• zonă centrală, modificat din 4 camere, 
centrală termică, termopane, living, bucătărie 
modificată, foarte bine amenajat etaj interme
diar, preț 62.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)
• 3 cam, dec., zona Magazinul Tineretului, etaj 
intermediar, parchet inclusiv în hol, vedere 
deosebită, balcon 21 m, bine întreținut 2 băi. 
Preț 42.000 euro. Tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (Mondial Casa)
• Deva, zonă bună, etaj 3, parchet balcon, 
centrală termică, preț 800 milioane lei, nego
ciabil.Tel. 0722/564004. (Prima+lnvest)
• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, vedere la 
bulevard, 111 mp, repartitoare, parchet ocupabil 
imediat, zona 22 Decembrie, preț 1,4 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

• Deva, zona piață, etaj 2, centrală termică, 
gresie, faianță, termopane, 2 balcoane închise, 
ușă de lemn masiv, 65 mp, preț 1,4 midi lei. Tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Den, zonă bună, dea, cu sau Iară 
amenajări, se oferă prețul pieței, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând ap. 4 camere (07)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• zonă bună, nu contează starea, de preferat et 
intermediar, ofer plata imediat, tel. 211587, 
0745/253662.(Evrika)
• urgent, Deva, zonă bună, plata imediat Tel. 
215212. (Prima-lnvest)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, I. Creangă, etaj 2, boxă, centrală termică, 
parchet Tel. 0722/664081.
• urgeft decomandate, centrală termică, 2 băi, 
vedere în 2 părți, Deva, preț 1,3 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0747/490290.

• ocazie! Urgeft et. 1, Zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, contorizări, 2 băi, 2 
balcoane, bine întreținut ocupabil în 7 zile, st 95 
mp. Preț 155.000 RON. Tel. 211587,0745/253662. 
(Evrika)
• zonă centrală, st 100 mp, decomandate, etaj 
intermediar, centrală termică, 2 băi, balcon, 
parchet în camere, ușă nouă bloc din cărămidă 
garaj sub bloc, preț 75.000 euro. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună decomandate, st 90 mp, 2 băi, 2 
balcoane, 2 boxe, contorizări, fără îmbunătățiri, 
etaj intermediar, preț 1,350 mid. Lei.Tel. 235208 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL) .

• urgeft decomandate, centrală termică 2 băi,
2 balcoane, termopane, parchet gresie, faianță 
totul nou, zona I. Creangă preț 1,550 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418 (Prima-lnvest)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Manager distribuție
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:

• Limba engleză la nivel conversațional
• Caracter deschis, comunicativ, hotărât
• Disponibilitate pentru program flexibil
• Disponibilitate pentru călătorii în țară
• Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MS Office
• Permis de conducere categoria B

Oferim:

• Atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr
• Un loc de muncă modern și sigur
• Posibilitate de training

Dacă oferta noastră ți-a trezit interesul, trimite un CV, până 
la data de 25 decembrie a.c. în limba engleză la:

SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 A, 
persoană de contact Sorina Sîrmai, E-mail: 
sorina.sirmai@informmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
înt. 8806 sau 0720/400454.

Z CUVÂfO. 1
• 4carnete, parchet 2 bucătării, faianță gresie, 
2 băi faianță gresie, centrală termică teren 300 
mp, zonă centrală, preț 125,000 euro. Tel. 
0741/154401,227542 seara. (Garânt Consulting)

• 4 camere, bucătărie, baie, garaj, grădină cu 
pomi 760 mp, gaz, canalizare, zona Progresul, 
preț 130.000 euro. Tel. 0741/154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)

• construcție 2001,2 camere, bucătărie faianță 
gresie, baie faianță gresie, hol central, centrală 
termică teren 125 mp, zona 22 Decembrie, preț 
190.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (Garant Consulting)
• zonă centrală 2 camere, bucătărie, hol, baie, 
gresie, faianță centrală termică tavane false, 
spoturi, sc 80 mp, st 453 mp, garaj, grădină, 
curte, anexe, preț 2,600 mid. lei. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă centrală P+l, 4 camere, 3 băi, 2 garaje, 
scară interioară gresie, faianță centrală 
termică grădină curte, st 350 mp, renovată la 
cheie, preț 4 mid. lei. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000 SRL)

• Drnft 3 camere, curte și grădină s 1310 mp. 
Preț 2.500.000.000 ROL. Tel. 0746-225726; 0254- 
213057. (Casa Majestic)
• zona Câfcigăreft 3 camere, bucătărie, centrală 
termică beci, curte betonată (fără grădină), an 
construcție 1983, s 100 m, preț 200.000 RON, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254213050. (Casa 
Majestic)

• In zona Casei de Cultură 3 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, garaj, grădină construcție 1970, 
solidă cu planșeu, suportă extindere, sc 146 mp, 
st 535 mp, preț 115.000 euro, neg. Tel. 
0745/640728 (Ag. Mimason)
• in zona Călugăreni, construcție D+P, cu 2 
camere, bucătărie, baie, hol, pe nivel, parchet, 
gresie, faianță centrală termică curte, st 320 
mp, preț 120.000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• In zona Judecătoriei, construcție bună dar 
modestă o cameră hol, baie, bucătărie, garaj 
foarte mare care poate fi transformat în camere, 
curte, gaz, apă canalizare, preț 1,6 mid. lei, ușor 
neg. Tel. 206003,230324. (Ag.Mimason)
• In zonă centrală 2 camere, hol, baie, 
bucătărie, curte, grădină st 500 mp, pretabil 
firmă preț 78000 euro, neg. Tel. 206003,230324. 
(Ag. Mimason)
• casă bătrânească în Deva, zona Al. Vlaicu, 
teren st 750 mp. Toate facilitățile. Preț 53.000 
euro. Tel. 211075, 0726/130557, 0740/232043. 
(Mondial Casa)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină, Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212. (Prima-lnvest)
• tn Deva sau împrejurimi, condiții bune, apă 
curentă, se poate și fără gaz, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

• Deva, zona Dorobanți, etaj 2,2 băi, un balcon, 
contorizări, parchet, faianță, lavabil. Tel. 
0724/363700.
• ugeft Deva, zona Gojdu, parter inalt balcon 
închis, geam baie, 70 mp, interfon, sistem 
alarmă, contorizări, loc parcare, preț 1,050 mid. 
lei. Tel. 0723/257088
• urgent semidecomandate, balcon mare, 65 
mp, etaj intermediar, bloc de cărămidă, 
contorizări, repartitoare, Bdul N. Bălcescu, 
ocupabil imediat preț 117.000 ron, negociabil. 
Tel. 0745/888619,227661 seara
• decomandate, bucătărie, faianță, gresie, 2 băi, 
faianță, gresie, balcon, beci,, centrală termică, 
zona Împăratul Traian. Tel. 0741/154401,227542, 

seara. (Garant Consulting)
• decomandate, bucătărie cu faianță, gresie, 2 
băi, faianță, gresie, balcon, centrală termică, 
garaj, zona Oituz, preț 76.000 euro, negociabil. 
Tel. 0741/154401, 227542, seara. (Garant 
Consulting)
• decomandate, bucătărie, faianță, gresie,baie, 
lamelar, balcon, zona I. Creangă, preț 160.000 
ron. Tel. 0741/154401, 227542, seara. (Garant 
Consulting)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
etaj intermediar, zona Bălcescu, preț 125.000 ron. 
Tel. 0741/154401, 227542, seara. (Garant 
Consulting)
• foarte urgent zona Dorobanți, bloc nou, etaj 
3, dea, 98 mp, centrală termică, parchet, 2 băi, 2 
balcoane, ușă nouă, vedere în 2 părți, preț 
142,000 lei, neg., tel. 0723-251498 232 809. (Fiesta 
Nora)
• zona Gojdu, etaj 2, bloc de cărămidă, fără 
modificări, contorizări apă, gaz, repartitoare de 
căldură, balcon mare închis, bine întreținut, 
vedere în 2 părți, preț 118000 lei, tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)
• zona licee, str. Titu Maiorescu, parter pe garaj, 
bloc de cărămidă, fără modificări, centrală 
termică, parchet de stejar; st 80 mp+ garaj 25 
mp, balcon mare închis, bine întreținut, vedere 
în 2 părți, acces la spălătorie și uscătorie, garajul 
se pretează pt. spațiu comercial, ocupabil 
imediat, preț 61.000 euro, neg., tel. 0723-251498, 
232808 (Fiesta Nora)

Vând case, vile (13)

• 2 camere, bucătărie, baie, hol, acareturi, curte 
mare, grădină în Deva, preț 1 mid. lei. Tel. 
236510.
• Deva, Str. Griviței, nr. 31, casă curte mare și 
grădină, liberă preț 1 mid. lei. Tel. 0254/236510.

• Simeria, Str. Hunedoarei, nr, 8 recent 
renovată 2 camere, bucătărie, baie 
amenajată instant pentru apă caldă curte 
și gridnă Preț negodaH. TeL 0265/264979, 
0744/778823.

• 3 camere, bucătărie, baie, centrală gaz, garaj, 
curte betonată vad comercial bun. Tel. 
0254/212569.
• bucătărie cu faianță gresie, 2 băi faianță 
gresie, parchet centrală termică balcon, 
ocupabil imediat zona Gojdu, preț 155.000 ron, 
negociabil. Tel. 0741/154401, 227542, seara. 
(Garant Consulting)
• decomandate, amenajat centrală termică 
etaj intermediar, zona Dorobanți, preț 165.000 
ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, seara 
(Garant Consulting)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• minimum studii medii
• capacitate pentru muncă în echipă
• cunoștințe temeinice de operare 

Macintosh: QuarkXPress, 
Adobe Photoshop

• rezistență la stres

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs 
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro 
Informații: 0724-22-03-65.

z - cuvÂm «

ANUNȚ
în atenția plătitorilor de taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat

începând cu 01.01.2006 persoanele juridice și fizice achită impozitele și taxele, contribuțiile și alte sume 
datorate bugetului general consolidat în noile conturi de venituri bugetare, deschise la unitățile trezoreriei 
statului potrivit clasificației indicatorilor privind finanțele publice nr. 1025/2005.
Vă informăm că listele conținând noile coduri IBAN aferente conturilor de venituri bugetare în care se 
virează impozitele, taxele și contribuțiile sociale au fost comunicate de către Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică băncilor din județ, precum și tezorerlilor operative, fiind afișate la sediile acestora din 
urmă.
Precizăm că listele sunt publicate și pe pagina web a Ministerului Finanțelor Publice
www.mfinante.ro/Portal ANAF/Asistenta contribuabili. (363941

S.C. AGERCOM IMPEX S.R.L.• lider regional al pieței de distribuție a produselor alimentare caută candidați potriviți pentru ocuparea următoarelor posturi:
DIRECTOR ECONOMIC
Responsabilități: organizarea și coordonarea activității departamentului financiar-contabil; analiza 
economico-financiară; control financiar intern.
Cerințe: 0studii superioare economice; Bexperiență de minim 2 ani într-o poziție similară; 0cunoștințe 
solide de contabilitate, fiscalitate și legislație financiar-contabilă; 0abilități de organizare, comunicare, pla
nificare; 0abilități de analiză și sinteză; 0bune cunoștințe de operare calculator (MS Office)

JURIST
Responsabilități: întocmirea actelor juridice; reprezentarea intereselor societății în fața organelor 
judecătorești; urmărirea, analizarea și comunicarea modificărilor legislative.
Cerințe: 0studii superioare juridice; Hminim 2 ani experiență în domeniul executărilor silite, drept comer
cial; 0fluență și coerență în exprimare; Hcapacitate de analiză, planificare și urmărire a finalizării unei 
sarcini; 0persoană ordonată, riguroasă, responsabilă; 0bune cunoștințe de operare calculator (MS Office). 

AGENT VÂNZĂRI
Responsabilități: menținerea și dezvoltarea relației cu clienții existenți; dezvoltarea portofoliului de clienți 
pe zona alocată; creșterea cifrei de afaceri; prospectarea pieței.
Cerințe: 0studii medii/superioare; 0experiența de minim 6 luni în domeniul vânzărilor; 0dinamism, 
perseverență, orientare către client; 0bune abilități de comunicare și negociere; 0spirit de echipă; 
0permis de conducere, categoria B

Vă invităm să trimiteți CV și scrisoare de intenție cu precizarea postului pentru care aplicați la: e-mail: 
agercom@deva.rdsnet.ro sau tel/fax: 0254/219.300.
Doar candidatii selecționați vor fi contactați Dentru interviu.

mailto:sorina.sirmai@informmedia.ro
mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
http://www.mfinante.ro/Portal
mailto:agercom@deva.rdsnet.ro
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Vând case de vacanță (15)

• casă de vacanță, zonă pitorească, la 20 km de 
Deva, fundație de piatră, construcție din lemn, 
P+M, teren st 5000'mp. Preț: 10.500 euro. Tele
foane 211075,0747-779751,0726/130557.  (Mondial 
Casa)

Vând case la țară (17)

• 3 camere, anexe gospodărești, 11 ari grădină, 
în Dobra, Str. Vilelor, nr. 3, Sau schimb cu garso
nieră în Deva plus diferență. Relații la adresă.

• 3 camere, hol, cămară, beci, curte mare, 
dependințe 2 camere, în comuna Dobra, sat 
Făgețel, la 2 km de la șosea Tel. 0724/065448.
• casă mare, anexe, curte, grădină, Spini, co
muna Turdaș, st 1800 mp, acces baltă pește, 
centrală termică pe gaz, hidrofor, fosă septică. 
Tel. 0722/249528.
« urgent, casă 2 carnete, hol, bucătărie, supra
față totală 800 mp, sat Sântandrei, nr. 113 A, preț 
650 milioane lei, negociabil. Tel. 0742/218376, 
0252/392629.
• casă 2 corpuri, la 18 km de Deva, teren st 
10.900 mp, 3 camere + hol, în primul corp, garaj, 
corpul 2 cu living, bucătărie, 2 băi. centrală 
termică pe lemne, anexe, totul superb, zonă 
pitorească, preț 170.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/577366. (Casa Betania)
• casă 2 camere, garaj, curte, grădină, st 2100 
mp, gaz 2 focuri, apă, canalizare, Băcia, preț 
110.000 ron, neg. tel. 223400, 0742/005228, 
0720/387896. (Casa Betania)

Vând garsoniere (19)

• etaj intermediar, st 47 mp. balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 ron, tel. .223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• etaj L dec., balcon închis, contorizări. vedere 
la stradă Zamfirescu, preț 75.000 ron, tel. 223400, 
0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)
• etaj 2, dec., gresie, faianță, apometre, Dacia, 
Deva, preț 58,000 ron, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• 2 buc, zona 22 Decembrie, suprafață mare, et. 
2 și 3, amenajate, contorizări, ocupabile imediat, 
prețuri negociabile, tel. 211587, 0723/660160. 
(Evrika)
• oferim pt vânzare, în Deva, în zone și la prețuri 
diferite, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)

■ zona Udo, etaj intermediar, dec., fără 
modificări, parchet, gresie, faianță vedere spre 
cetate, preț 75.000 lei, tel. 0745-302200,232808. 
(Fiesta Nora)
• zona Decebal, dec., se vinde mobilată și 
utilată electrocasnice noi, de firmă, vedere 
deosebită parchet, gresie, faianță ușă nouă 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, ocupabilă 
chiar azi, preț 25.000 euro, neg., tel. 0723-251498, 
0788-165704. (Fiesta Nora)
• zona Lie Auto, dec., balcon închis, parchet, 
gresie, faianță ocupabilă imediat, preț 63.000 lei, 
tel. 0723.251498,232808. (Fiesta Nora)

parte a unei corporații internaționale mass-rpedia 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

▼ și servicii Internet în vestul Austriei, in nord-estul
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Sa tu Mare

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă

Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil -;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8804.
Persoană de contact: Sorina Sârmai
E mail: sorina.sarmai@informmedia.ro

SC EUROCONSULT SRL ARAD - FILIALA DEVA, în calitate de lichidator 
al SC PRODCARN SRL Petroșani, din dispoziția judecătorului sindic; face 

public faptul că, prin încheierea nr. 1217/CA/200S din data de 
13.12.2005, pronunțată în dosarul de faliment nr. 4593/2003, s-a dispus: 

încuviințarea vânzării directe a imobilului în suprafață totală de 
25.51] mp din abatorul situat in Hațeg, înscris în C.F 395, nr. top. 
333/b/l/la/1 Sântâmăria Orlea, împreună cu bunurile mobile care se află 
în incintă pentru suma de 1.197.116,2 lei RON cu TVA inclus.

încuviințarea vânzării directe a imobilului abator Petroșani, în 
suprafață de 27.846 mp, identificat în CF nr. 129 Iscroni, pentru suma de 
540.000 RON + TVA. (s«65)

Administrai 3 Piețelor 
din municipiul Hunedoara

cu sediul în strada Bicaz, nr. 2, organizează în dala de 1201.2006, ora 9.00,
. licitajie publică penlru:

1. jochir ti amplasate în sector IU Piaia Obor.
2 închiriere mese “gume-fructe amplasate în Piaja Obor.
3. închiriere spații comerciale Complexul Comercial Dunărea, cu profil de 
adivitate;

piața de gros
laborator analize umane sau animale 
birouri
masă comercializare mărfuri cu amănuntul 
alimentație publică fără băuturi alcoolice și/sau minimarket.

Documentația de licitație se poate procura începând cu data de 06.01.2006, de la 
I sediul Administrației Piețelor.
I Plicurile cp oferte se pot depune până în data de 11.01.2006, ora 13.00, la sediul 

Administrației Piețelor Hunedoara.
La licitație pot participa agenti economici autorizați să efectueze ode de comerț și care 
nu au datorii fată de bugetul local al municipiului Hunedoara.

• zona Dorobanți, etaj intermediar, decoman
date, 47 mp, 2 balcoane, gresie, faianță totul 
contorizat, preț 860 milioane lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000 SRL)
• zona Gojdu, etaj intermediar, 47 mp, deco
mandate, parchet, bine întreținută preț 850 
milioane lei.) Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 
3000 SRL)
• zona Eminescu, etaj intermediar, balcon în
chis, apometre, gaz contorizat, bine întreținută 
preț. 550 milioane lei. Tel. 235208, 0721/ 
985256.(Rocan 3000 SRL)

Cumpăr garsoniere (20)

• in zonă liniștită de preferință etaj intermediar 
și cu balcon. Ofer plata imediat. Tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)

Vând terenuri (21)

• 10 parcele teren a 500 mp, zona Căprioara. Tel. 
0254/211124
• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă de agrement, case vacanță Tel. 227242.

• 24700 mp teren pentru agricultură și 6000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560.
• Geoagiu, 3800 mp intravilan și 5600 mp extra
vilan, tarla la cruce pe șoseaua Geoagiu - Rapolt 
Tel. 211916.
• intravilan 2500 mp și mai multe parcele pentru 
construcție, toate facilitățile, în Deva, zona 
Zarandului, la ieșirea din Deva către Sântuhalm 
livezi, preț 15 euro mp, negociabil. Tel. 
0743/011772.
• intravilan, 4600 mp, CF, în Tâmpa, la 14 km de 
Deva, șosea asfaltată, conducte de apă, gaz, 
canalizare la poartă consțrucții demolabile din 
cărămidă posibilități parcelare șl racordare la 
calea ferată Simeria - Petroșani, 0729/055585, 
0747/490353.
• intravilan, in Băcia, 3800 mp, preț 5 euro mp. 
Tel. 0722/161644
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept zonă liniștită parcelabil, 
preț 10 euro mp. Tel. 0723/005657.
• urgent arabă și fânaț cu pomi, 5 ha, în Hărău, 
posibilități apă acte în regulă preț 25 ron mp. 
Tel. 220607.
• urgent pădure de foioase 2,55 ha în Hărău, o 
singură parcelă acte în regulă preț 2,5 ron mp. 
Tel. 220607.
• intravilan pentru construcție casă în Șoimuș, 
1200 mp, fs 12 m, gaz, curent la poartă Tel. 
0746/029058,220269.
• urgent intravilan, în Simeria, 1100 mp. Tel. 
0729/015069,0722/582097.
• urgent zona Deva.Tel. 0726/158688.
• zona Simeria, după pod, 2500 mp, fs 9m, la 
șosea, toate facilitățile, preț 3 euro/mp, tel. 
0726/269713. (Imob Eurobusiness)
• zona Dada, Deva, 310 mp, fs 18 m, toate 
utilitățile, preț 55 euro/mp, tel. 0746/262860. 
(Imob Eurobusiness)

• Intravilan, Intersecția Sântuhalm-Hunedoara, 
5200 mp, fs 22 m, la șosea, toate facilitățile, preț 
6 euro/mp, tel. 0726/269713. (Imob Eurobusi
ness)
• intravilan, Zăvoi, 3500 mp, 2 fronturi stradale, 
fs 70/50 m, toate utilitățile, preț 35 euro/mp, 
neg., tel. 0741/070106, 0726/195925. (Imob 
Eurobusiness)
• intravilan, zona Zăvoi, între 500-1000 mp, preț 
neg., tel. 0726/523833. (Imob Eurobusiness)
• Intravilan, ki zonă industrială, st 7860 mp, front 
stradal 41 m, gaz metan, curent electric pe teren, 
stație trata la 150 metri, apă curentă, în spatele 
fabricii de biciclete. Preț 6 euro/mp, neg., tel. 
223400,0740/914688,0721/577366. (Casa Betania)

• Intravilan, In Dorobanți, st 2568 mp, front 
stradal 20 m, toate facilitățile, preț 22 euro, tel. 
223400,0742/005228,0721/577366. (Casa Betania)
• Intravilan, la DN7, în zonă industrială, st 
150.000 mp (15 hectare), toate utilitățile, acces 
din 2 părți, zona Sîntandrei, preț 12 euro/mp. Tel. 
223400,0724/169303,0740/914688. (Casa Betania)
• 140 parcele, din care vândute sunt 80, în zonă 
rezidențială, cu suprafețe de 480-680 mp, Deva, 
preț 16-19 euro/mp, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (Casa Betania)
• intravilan, in zona de locuințe Zăvoi, st 1.000 
mp, front stradal 18 m, toate facilitățile. Preț 32 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(Casa Betania)
• intravlan, la DN 7, Sîntandrei, st 3315 mp, front 
stradal 18 m, toate utilitățile, preț 31 euro/mp, 
tel. 223400, 0724/169303, 0742/005228. (Casa 
Betania)
• 2 parcele cu st 646 mp fiecare, în zona M. 
Sadoveanu (Zăvoi), gaz metan și curent electric 
în zonă, preț 37 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (Casa Betania)
• Intravilan, In zonă industrială (zona Macon), 
st 4280 mp, front stradal 30 m, toate facilitățile, 
preț 11 euro/mp, neg., tel. 223400,0740/914688, 
0724/169303. (Casa Betania)
• Intravilan, st 600 mp, toate facilitățile, Deva, 
preț 6000 euro, zona Crângului, tel. 223400, 
0721/577366,0742/005228. (Casa Betania)
• intravlan, 4 parcele a 650 mp fiecare, utilități, 
în zona Zăvoi, preț 35 euro/mp neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (Casa Betania)
• intravilan la DN 7, în zonă industrială, la ieșirea 
din Deva spre Simeria, st 3600 mp, front stradal 
104 m, toate utilitățile, preț 17 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228 0721/577366, (Casa Betania)
• intravilan, la DN7, Deva, st 6250 mp, front 
stradal 46 m, toate utilitățile, preț 33 euro/mp, 
tel. 223400, 0741/120722, 0724/169303. (Casa 
Betania)
• intravilan st 605,9 mp, front stradal 22 m, PUZ 
aprobat pentru zona de locuințe rezidențială, 
preț 18 euro/mp, tel. 223400, 0742/005228, 
0721/577366. (Casa Betania)
• In Deva, mai multe parcele, zonă rezidențială, 
suprafețe între 500 și 700 mp, ideal pt construcții 
de case, preț 19 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• ocaziei pe DN7, fs 30 m, st 3500 mp, toate 
utilitățile, zonă foarte bună, preț 32 euro/mp, tel. 
211587,0745/253662. (Evrika)’
• zona Sântuhalm, st 85.000 mp, fs 200 ml, acces 
din 2 părți, utilitățile sunt în apropiere, la DN 7, 
ideal pentru construcții case, preț 25 euro mp. 
Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună, intravilan, st 5100 x 3, apă, gaz, 
curent, canalizare pe teren, fs 75 ml, acces auto, 
ideal pentru construcții case, panoramă extra
ordinară, preț 33 euro mp. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• zonă bună, intravilan, st 22.000 mp, fs 100 ml, 
acces auto, utilitățile sunt în apropiere la DN 7, 
preț 20 euro mp. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 
3000 SRL)
• pe DN7, intravilan, 15.950 mp, cu fs 80 m, zona 
fabrica de biciclete, preț 25 euro mp. Tel. 
0745/640725. (Ag.Mimason)
• zona N. Grigorescu, loc de casă cu o 
construcție modestă, 810 mp, fs 15 m, gaz, apă, 
canalizare pe teren, preț 30.000 euro, neg. Tel. 
0745/159573. (Ag. Mimaspn)

• In Bălata, extravilan, 1200 mp, fs 7- 8 m, 
pretabil stupărie, preț 150 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag.Mimason)
• in zona Vulcan, 600 mp, PUZ aprobat, zonă 
rezidențială, fs 20 m, preț 19 euro mp. Tel. 206003. 
(Ag. Mimason)
• intravilan zona Zăvoi, st. 600 mp., fs. 40 m, 
ideal construcție casă, toate facilitățile. Preț: 40 
euro/mp.Tel: 211075,0745/666447, 0726/130557. 
(Mondial Casa)
• intravilan, zona vis-a-vis de Petrom, 
Sîntuhalm, st 2250 mp, apă, gaz, curent, 2 
drumuri de acces. Preț: 9 euro/mp. Tel: 211075, 
0745/666447,0726/130557. (Mondial Casa)
• 'mtravian, Zăvoi, Sadoveanu, st 1500 mp, fs 13 
m, acces auto, gaz, apă, curent ideal construcție 
casă. Preț: 35 euro/mp, neg. Tel: 211075; 
0740/232043; 0726/130557. (Mondial Casa)
• intravilan, zona Almașu Sec, st 2200 mp, fs 30 
m, curent apă, gaz "m apropiere. Preț 4 euro/mp. 
Tel: 211075, 0745/666447,0726/130557. (Mondial 
Casa)

S.C. CRINAUMEX, cu sediul In 

OrâsliB, Str Gârii, nr. 78. jud 
Hunedoara, anunț • ab* - a 
primei versiuni a MK .ISrg 
auto’, In extoa-ilpnirl sortului 
Pricaz, comuna Turdaș și 
declanșarea stoper defacadrare 
pentru obținerea avizului de 
-nediu.
Consultarea primei versiuni a 
phmuluî «o poate realiza la 

Agenția pentru Me
diului Hunedoara, zilnic, între 
orele 8 și 16.

Comentariile li sugeiliilu ne var 
transmite, in scris, ta sediul APM 
Hunsdoara, In termen de 15 zile 
calendaristica do la etan prezerv 
tului anunț. [SâOBOj

Domnul Pop Vasile, cu aomidliul 
In Ciulo Mare. cam. RSaHiSmm,

rama primai versiuni a PUZ 
jocuiniă p*m $ anexe 
GOSPODĂREȘTI’* In extravilanul
satului f~:' ' Mare și declanșarea 
etapei Jh încadrare panta) 
obținerea avaului da ratafite.
Consultarea primei versiuni a pla
nului sb poate realiza la Agenda 
penlru Protecția Metilului Hune
doara, zilnic, inhe orele 8 și II. 

Comantoriile și sugestiile se vor 
transmite, ta sens, la Motel Ml

o loc de casă în Șoimuș, 9500 mp, preț 15.000 
euro. Tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)
o Simeria, st 2900 mp, utilități: gaz, curent, apă, 
la 150 metri distanță, preț 4 euro/mp. Tel. 0746- 
225726; 0254-213050. (Casa Majestic)
o Sântandrei, st 2500 mp, fs 13 mp, utilități: apă 
curentă, gaz, curent electric, preț 12 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0746-225726; 0254-213005. (Casa 
Majestic)
• Deva, str. Prelungirea Depozitelor, s 3549 mp, 
preț 6 euro/mp. Tel. 0746-225726; 0254-213050. 
(Casa Majestic)
• Cristur, st 6000 mp, utilități: gaz, curent elec
tric, îh apropiere. Preț 2 euro/mp, negociabil. Tel, 
0746-225726,0254-213050. (Casa Majestic)

• Deva, zona Gării, s 810 mp. Preț 30 euro/mp, 
negociabil. Tel. 0746-225726,0254-213050. (Casa 
Majestic)
• Intravilan, posibffitate gaz, apă, zona Vulcan, 
preț 40 euro mp. Tel. 0741/154401,227542 seara. 
(Garant Consulting)

• 1200 mp teren intravilan, situat la ieșirea din 
Deva spre Sântuhalm, preț 10 euro mp. Tel 
0741/154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• 8100 mp teren la DN7, preț 30 euro mp. Tel. 
0741/154401,227542, seara (Garant Consulting)

Cumpăr terenuri (22)

• extravlan, arabi minim 5 ha, maxlmun 
S0 km de Deva sl Intravilan, exdus peste 
Me, cu toate tacMâHe, ofer prețul pteteL 
TeL 0724/392853,0744/543238,025^225493.

• krtravlui, extravian, pădure șl casă modestă, 
zonă de agrement, deal sau munte, apă 
curgătoare, curent electric, acces auto. TeL 
0720/670305.
• Rapolt, împrejurimi, cu apă curentă, curent 
electric, eventual gaz metan, acces la șosea 
minimum 5000 mp. Tel. 0720/400446.
• teren Intravilan pe DN7, Sântuhalm. Ofer 
prețul pieței. Tel. 211075, 0747/779751, 
0726/130557. (Mondial Casa)

Vând spații comerciale (25)

• 35 mp, ieșire la stradă, vad bun, contorizări, 
preț 1 mid. lei. Tel. 0740/317313.
• hală pe DN T, Deva 720 mp, construcție nouă, 
cu terenul aferent de 1600 mp, fs 24 m, toate 
utilitățile, acces la DN7, preț neg., tel, 
0741/070106,0726/195925. (Imob Eurobusiness)
• zona L Creangă, 50 mp, toate facilitățile, preț 
45.000 euro, neg., tel. 0741/070106,0726/195925. 
(Imob Eurobusiness)

• zona 1 Decembrie, st 117 mp, 3 grupuri sa
nitare amenajate, scară interioară, gresie, 
faianță, termopane, centrală termică, acces din 
două părți, tavane false, spoturi, bine amenajat, 
preț vânzare 250.000 euro sau preț de închiriere 
15 euro mp plus tva. Tel. 235208 0724/620358 
(Rocan 3000 SRL)
• zona 22 Decembrie, st 210 mp, termopane, aer 
condiționat, grup sanitar, tavane false, acces din 
două părți, vad foarte bun, preț vânzare 250.000 
euro fix. Tel. 235208,0724/620358. (Rocan 3000 
SRL)
• zona Sala Sporturilor, 30 mp, amenajat, 
convector, liber, preț 650 milioane lei, neg. Tel. 
0745/640725. (Ag. Mimason)
• zona Poliția Județ, 35 mp, amenajat, 
funcționabil de 10 ani, vad foarte bun, preț 38000 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• Deva, 200 mp, termopane, restaurant, birouri, 
grup sanitar, cu teren 200 mp, occidental, vad 
foarte bun, preț 100.000 euro, negociabil. Tel. 
0722/564004 (Prima-lnvest)

Vând alte imobile (27)

• vând microfemiâ, în Orăștie, Str. Târgului, nr. 
29 A.
• Deva, zona gării, cu proiect de demolare și de 
execuție (birouri șl spațiu comercial) toate 
utilitățile, acces auto (TIR), înscris în C.F., s utilă 
299 mp, s totală 500 mp, preț 30.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0746-225726, 0254-213050. (Casa 
Majestic)

imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
ultracentral, mobilat, utilat, centrală, contorizări 
și spațiu comercial în Dacia preț 130 -120 euro. 
Tel. 211048 215244.
• ofer spre închiriere casă, ultracentral, 2 
camere, bucătărie, hol central, baie, cămară, 
centrală, contorizări, mobilată și utilată, curte 
pentru parcare auto. Tel. 215244,0740/315050.
o ofer pontai închiriere apartament 2 camere, 
etaj 2, zona piață, mobilat, utilat, centrală 
termică. Tel. 0726/710903.

ANUNȚ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „lancu de Hune

doara” al Județului Hunedoara
organizează concurs de încadrare din sursă externă pentru ocuparea unuinumărde2 posturi de subofițeri, în 

diferite locații din organigrama inspectoratului.
CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
Pentru subofițeri: • să fie absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat; ~ să aibă cetățenie română și domiciliul in România;«• sâ cunoască limba 
română scris și vorbit; — permis de conducere cel puțin categoriile „B-C"; ■» să aibă vârsta de până la 40 de ani împliniți in anul prezentării la 
concurs; * să aibă capacitate deplină la exercițiu; • să aibă serviciul militar îndeplinit; ■* să fie declarați apți medical, fizic și psihic; * să aibă 
înălțimea de minimum 1,70 m; • să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise ;i practicate în societate; • să nu aibă 
antecedente penale sau să fie in curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de Infracțiuni;
Nu pot participa la concurs persoanele care au avut calitatea de polițiști/cadre militare, dacă:
a) Au întrerupt raporturile de servicii; în condițiile art 69 literele 'a', ’b", 'c', 'g', 'h', ’i', 'k', ’I' și ‘m' din Legea nr. 360/2002, privind Statutul 
polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
b) Au fost trecute în rezervă în condițiile art. 85 literele 'a', ‘b’, ’c’, ’d’, T, Ț, ’k’, T din Legea nr. 80/1995, privind Statutul cadrelor militare, 
cu modificările și completările ulterioare.
Nu pot participa candidații care au grad de ofițerTn rezervă.
Dosarul fân plici de înscriere va cuprinde următoarele acte:
• Cerere de înscriere (se completează în momentul prezentării la sediul inspectoratului); • Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării 
condițiilor de recrutare (se completează în momentul prezentării la sediul inspectoratului); • Diploma de studii (copie legalizată); • Curriculum Vitae 
(se completează conform cerințelor modelului ce va fi înmânat în momentul prezentării la sediul inspectoratului); Foaia matricolă (copie legalizată); 
“ Copii (xerox+originalul care va fi doar prezentat pentru conformitate lucrătorului de resurse umane) ale: actului de identitate (C.I./B.L), permisului 
de conducere, pașaportului, după caz; * Copii legalizate după certificatul de naștere, căsătorie, soție, copii și hotărâri judecătorești privind starea 
civilă acolo unde este cazul;• Autobiografia (se completează conform cerințelor îndrumarului pentru întocmirea autobiografiei, de mână); ■» Tabelul 
nominal cu rudele candidatului; •» Certificatul de cazier judiciar pentru candidat; * Fișa medicală tip M.A.I.; “ Caracterizare de la ultimul loc de 
muncă; •» Trei fotografii tip buletin de identitate; • Copie după cartea de muncă și livretul militar;-*» 2 dosare tip plic, 2 dosare cu șină și 30 de coli 
xerox.
Concursul se va desfășura în data de 30.12.2005 și va consta în următoarele probe de selecționare:

test scris (grilă), proba practică de evaluare a aptitudinilor (conducere) și evaluarea performanțelor fizice.
Evaluarea performanțelor fizice se va realiza cu respectarea prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 154/2004. Candidații au dreptul la o singură încer
care/ probă. Nu se admit contestații.
Pentru testul scris și proba practică, candidații trebuie să obțină minimum nota 7.00 la flecare probă.
Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări (testul grilă).
Ocuparea locurilor se va face în ordine descrescătoare a mediilor, Indiferent de domiciliul candidatului sau locația postului scos la concurs. 
Data la care va avea loc testarea psihologică va fi comunicată în timp util.

ALTE PRECIZĂRI:
1. Cererile de participare la concurs vor fi depuse la compartimentul resurse umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„lancu de Hunedoara* al județului Hunedoara, cu sediul în mun. Deva, str. G. Coșbuc, nr. 26, jud. Hunedoara, până la data de 21.12.2005, 
ora 12,00.

- 2. Documentele necesare constituirii dosarului vor fi depuse până la data de 29.12.2005, ora 12,00.
3. Pentru evaluarea performanțelor fizice, probele, normele și baremele vor fi aduse la cunoștința candidaților în momentul înscrierii.
4. Tematica și bibliografia stabilite pentru concurs vor fi aduse la cunoștință celor Interesați, cu ocazia înscrierii.

Ratafll «upimentere se pot obține de lalnspecțpratul pentru Situați I de Urgență „lancu de Hunedoara* al Județului Hunedoara - compartimentul

• primesc In gazdă, la bloc, 2 eleve de la țară, 
condiții foarte bune, centrală termică, apometre, 
în apropierea Liceelor Traian, Energetic, Grigore 
Moisil. Tel. 229897.

• M,4 camere, scară interioară, living 45 mp, 2 
băi, centrală termică pivniță garaj, piscină 
curte, grădină zona telecablnă, ideal locuință, 
.sediu, acceptăm colaborare. Tel. 249047, 
0721/192684.
• ofer pontai închiriere apartament 2 camere, 
Mărăști, mobilat, repartitoare, preț 100 euro plus 
100 euro garanție. Tel. 221712,0724/305661.
a ofer pentru închiriere garsonieră mobilată 
utilată Zamfirescu, preț 100 euro. Tel. 221712, 
0724/305661.
o ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, superamenajat, mobilat, utilat, 
centrală termică zonă ultracentrală liniștită 
pentru cetățeni străini (și sărbători iarnă), preț 
200 euro/lună Tel. 0721/985256.
o ofer spre închiriere spațiu comercial 160 mp, 
posibilitate compartimentare, Deva, Bdul 
Decebal. Tel. 0747/490290.
o ofer spațiu comercial, zona Dacia, 55 mp, 
amenajat, preț 500 euro, neg., tel. 0746/262880. 
(Imob Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Creangă preț 15- 
20 euro/mp, neg., tel. 0726/523833. (Imob 
Eurobusiness)
• ofer spațiu comercial, zona I. Maniu, 110 mp, 
se poate compartimenta, toate utilitățile, preț 13 
euro/mp, neg., tel. 0726/195925, 0741/070106. 
(Imob Eurobusiness)
• apartament 3 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, proaspăt renovat, mobilat 
modem și utilat cu aragaz, frigider, tv color nou, 
situat în spatele pieței centrale, preț 220 
euro/lună tel. 223400,0721/436384,0742/005228. 
(Casa Betania)
■ caut urgent garsonieră sau ap. 2 camere, în 
Deva, (ne)mobilat, pe termen lung, ofer plata în 
avans, tel. 211587,0745/253662. (Evrika)
• ofer vilă supermobilată cu garaj, în Deva, 
cartier rezidențial, pe termen lung, de preferat 
pt. cetățeni străini, preț neg., tel. 211587, 
0745/253662. (Evrika)
• se oferă garsoniere și ap. 2-4 camere, în Deva, 
(ne)mobilat, prețuri d iverse în funcție de zonă și 
dotări, tel. 211587,0723/660160. (Evrika)
• zona Mărăști, garsonieră etaj intermediar, 
termopane, cu îmbunătățiri, contorizări, 
mobilată ocupabilă imediat, preț 100 euro/lună 
Tel. 23Ș208,0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• Hală pentru depozitare, zona M. Eminescu 
(fosta fabrică de mobilă), st. 120 mp, apă 
trifazic, înălțime 480 m, acces Tir, parcare, preț 5 
euro mp plus tva, negociabil. Tel. 235208, 
0724/620358 (Rocan 3000 SRL)
• In cartier Dacia, 25 mp, amenajat frumos, 
gresie integral, contorizări, pretabil cabinet, 
internet, birouri, ocupabil din 1 decembrie 2005, 
preț 150 euro/lună Tel. 0745/640725. (Ag. 
Mimason)
• pe DN 7, cu acces direct, 70 mp, gresie, grup 
sanitar, centrală termică termopan, pretabil 
cabinet, sediu, depozit, preț 450 euro/lună neg. 
Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• in zona Liliacului, 50 mp, pretabil depozit, 
căldură apă trifazic, preț 150 euro/lună Tel. 
0745/164633. (Ag. Mimason)
• cameră frigorifică 20 mp, cu spâții de acces, 
spațiu tampon, spațiu total 90 mp, preț 4 euro 
mp. Tel. 0740/173103. (Ag. Mimason)
• pentru pretențioși apartament 3 camere, dec., 
cu garaj sub bloc, in Devă Cuza Vodă preț 450 
euro, neg. Tel. 0745/640725. (Ag. Mimason)
• garsoniere, zona Dorobanți și Kogălniceanu, 
mobilate, utilate, dec, etaj 2. Preț 100 euro. Tel 
211075, 0726/130557, 0747/779751. (Mondial 
Casa)
• garsonieră zona Eminescu, mobilată utilată 
contorizări, etaj intermediar. Preț 100 euro. Tel. 
211075, 0745/666447, 0726/130557. «(Mondial 
Casa)
• ap. 2 cam., mobilat, utilat zona Gojdu, etaj 2, 
contorizări. Preț 100 euro. Tel. 211075, 
0726/130557,0745/666447. (Mondial Casa)
• ofer spre închiriere spațiu comercial petnru 
birouri, 60 mp, Deva, zonă bună preț 150 euro. 
Tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

Motel Ldwe - 3 steleSituat în Deva, str. Sântuhalm, nr.l, la intersecția Hunedoara - Deva - Simeria, pe DN7, vă oferă cazare la standarde occidentale, cu dotări deosebite, iar prin restaurantul propriu meniuri diversificate.Relații și rezervări la telefonul 0254/210.935 (35662]

• ofer pentru închiriat în regim hotelier, cameră 
mobilată Deva, cu baie, tv, centrală termică 
preț 700.000 lei/zi. Tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
contorizări, repartitoare, mobilat aragaz, 
frigider, tv, zonă centrală Deva, preț 130 euro, 
negociabil, Tel. 0740/126029. (Prima-lnvest)

o ofer spre închiriere apartament 2 camere 
Deva, complet mobilat, contorizări, preț 100 
euro/lună Tel. 0721/055313. (Prima-lnvest)
• ofer pontai închiriere casă Deva, mobilată 
occidental, centrală termică preț 300 euro/lună 
cu taxe incluse. Tel. 0722/564004. (Prima-lhvest)
• apartament 2 camere, zona Decebal, etaj 2, 
dec., vedere la bulevard, centrală termică 
recent amenajat, parchet gresie, faianță 
aragaz, frigider, ideal pt locuit, sediu firmă 
birouri, preț 250 euro/lună neg., pe termen lung, 
tel. 0723-251498 232808 (Fiesta Nora)

• se caută urgent teren la DN 7, între Deva - 
Arad, suprafață minimă 10.000 mp, cu 
deschidere mare la DN, minim 60 m pt parcare, 
se oferă prețul pieței, tel. 0723-251498 0254- 
232808 (Fiesta Nora)
• închiriez casă de lux, Devă zona Călugăreni, 
preț 1100 euro/lună negociabil. Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• Închiriez apartament, Str. Minerului, deco
mandate, 2 camere, etaj 2, centrală termică 
mobilat. Preț 100 euro/lună Tel. 0746-225726; 
0254-213050. (Casa Majestic)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată sau 
nemobilată zona Mărăști, preț 100 euro/lună 
Tel. 0741/154401, 227542, seara. (Garant 
Consulting)
• ofer spre închiriere apartament 4 camere 
decomandate, mobilat, centrală termică zona 
bdul Decebal. Tel. 0741/154401,227542, seara. 
(Garant Consulting)
o ofer pontai închiriat apartament 2 camere, 
zona Decebal, mobilat, utilat, centrală termică 
preț 180 euro/lună Tel. 0740/013971. (Garant 
Consulting)
• ofer pontai închiriere apartament 3 camere, 
zona Mărăști, mobilat și utilat modem, centrală 
termică preț 200 euro/lună Tel. 0740/013971. 
(Garant Consulting)
• ofer pentru închiriere garsonieră zona 
Mărăști, mobilă și utilități moderne, preț 100 
euro/lună Tel. 0740/013971. (Garant Consulting)

Auto românești (36)

• vând Dacii 1310 break, af 1996 și papuc af 
1998 preț negociabil. Tel. 0745/842692, 
0740/707517.
• vând/ichhnnb Dacia break, af 1992, pf, CI, 
numere noi de HD, culoare metalizată motor 
1310,23.400 km la bord, jante, balon, scaune VW, 
preț43 milioane lei, negociabil. Tel. 0726/561710.

• vând Dacii 1300, totate îmbunătățirile 1310, 
motor făcut nou, RAR 2007 decembrie, asigurare, 
rovignetă scaune Opel Vectra, preț 15 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0721/695860.
• vând Dada Super Novă af 2001, climă închi
dere centralizată proprietar, acte la zi, preț 3585 
euro. Tel. 0745/375795.

Auto străine (37)

• Vând Cteto grav avariat Tel. 0744/544846.

a vând AudL80 B3, af 1990, alb, plus piese, preț 
4500 euro, negociabil. Tel. 0788/183309.

• vând Golf4Variant 13 TDI,170.000 km,af 2000, 
climatronic, computer bord, preț 8000 euro. TeL 
0745/633373.
• vând Opel Astra Caravan, 2001, 1.7 TDI, în
chidere centralizată 4 airbag, geamuri electrice, 
oglinzi electrice încălzite, climă abs, recent 
adusă în țară preț 8000 euro. Tel. 0724/428559, 
0722/211525.
• vând Renault 19 Chamade Diesel, 1866 cmc, 
consum 51/100 km, af 1990, înmatriculat, preț 
2300 euro. Tel. 214692,0744/709592.
• vând Renault 21, af 1987, VT 2007, închidere 
centralizată geamuri electrice, preț 6500 ron, 
negociabil. Tel. 226209,0745/639022.
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• vând Renault Laguna II, af august 2003, 
km 95.000, motorină, full-option, 8 airbag, 
preț 12500 euro. Tel. 0740/222485.

• vând regent opel Corsa motor 1,2 adus recent, 
toate taxele plătite, extrase full, vopsea ori
ginală, metalizat, km puțini. Tel. 747266.

• vând palton lung, pentru bărbați, din piei 
caprine nr. 54 ■ 56, confecționat de fabrică stare 
excelentă ți o fustă piele, nouă nr. 38 ■ 40, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând im palton ți un pardesiu din piele, fabri
cate în Bulgaria ți Egipt, nr. 50. Tel. 216347.

Materiale de construcții (53)

Utilaje, unelte, industriale și 
aqricoie (40)

• vând motor electric de tăiat lemne, stare 
bună, 2,2 kw putere. Tel. 0729/099056 sau 226839, 
după ora 16.
• vând radiator electric cu turbină nou, 1000 ■ 
2000 V, 2 boxe, auto 100 w, redresor încărcat 
acumulatori, canistră metal, cablu oțel d 7 mm, 
fludor, cablu împământare d 7 mm. Tel. 220607.
• vând rethesor cu tensiune ți curent variabil, 
preț negociabil. Tel. 218186.

• cumpăr Ugle și coame (nu sistem patent sau 
Solzi). Tel. 260651.

• vând gard de beton ia comandă asigur trans
port și montaj. Tel. 0723/659753.
• vând geam dublu, 3 canate 180/150, cu toc ți 
jaluzele din lemn, din demolări, preț 120 ron, 
negociabil. Tel. 221431 seara.

Electrocasnice (56)

Garaje (43)

• închiriez garaj la casă pentru autoturism pe 
timp de iarnă. Tel. 213908.
• vând garaj la parter bloc, Str. Minerului, Deva, 
21 mp. Tel. 0745/253413,218234 seara

• vând aragaz 3 ochiuri, stare foarte bună preț 
lOOron.Tel. 220866seara.
• vând frigider Electrostar cu dezghețare 
automată preț 200 ron, tv color Goldstar, diago
nala 62 cm, preț 200 ron. Tel. 214814.
• vând ladă frigorifică Arctic, stare foarte bună 
foarte puțin folosită preț 500 ron. Tel. 221314.
• vând mașină de spălat, fără încălzire, 
rusească, cuvă plastic 150 I, suport metalic, 
stare foarte bună preț convenabil. Tel. 220025.

• vând pord de 100 kg. Tel. 0254/237755, 
0741/578938.

Mobilier și interioare (47) 11 Plante și animale,

• vând patul din lemn masiv, pentru copii. Tel. 
212180.

I agroalimentare (57)

• vând recamler dublu, uță interior cu toc. 
geam cu 3 canate, sobă teracotă pe colț, haină 
blană picioare karakul, neagră 48 - 50. Tel. 
215325.
• vând urgent canapea extensibilă 250 ron, 
masă sufragerie și 6 scaune tapițate, 300 ron, 
masă extensibilă sufragerie 120 ron, birou 100 
ron, mobilă hol 250 ron, mobilă bucătărie 400 
ron. Tel. 218084,0743/211074,0724/643045.
• vând canapea extensibilă 2/0,9 m, stare foarte 
bună preț 120 ron. Tel. 221431 seara.
• vând masă panel furniruită 0,7/0,7 m și 4 
tabureți, stare perfectă preț convenabil. Tel. 
220025.
• vând pat dublu de dormitor, 100 ron, două 
fotolii, 30 ron bucata, dulap de haine, 50 ron, 
masă 20 ron, tv color, 50 ron. Telefon 
0721/985256.
• vând vitrină cu oglindă bibliotecă mică cu 
birou atașabil, 4 scaune tapițate, masă 
bucătărie, mobilă bucătărie, covor persan 3/25 
m, preț negociabil. Tel. 224891.

Televizoare (48)

• vând tv color diagonala 54 cm, stereo, txt, 
dvdx, toate formatele, ambele sigilate ți în 
garanție, preț 650 ron. Tel. 0723/920314.

Aparate foto si telefonice 
(50)

• Set Wnolta profesional pe fim, Mnolta Dynax 
aeo SI ți Minolta 5000 + accesai. TeL I72H81- 

““«73.

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând computer AMD Athlon XP 1300 MHz, 
video GForce 264 MB, 256 DDR, HDD 80 +40 GB, 
cd r LG, placă rețea modem, monitor 15“, tv 
tuner, boxe, tastatură Tel. 0726/041675, 
0721/046107,223871.

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând cojoc bărbătesc nou, mărimea 52 - 54. 
Tel. 0254/221894

*. «vând haine de blană naturală-nurcă import 
Italia, model elegant, gen mantou, culoare maro 
brun și gri grafit, mărime 44 ■ 50. Tel. 
0741/078785.

Altele (61)

• vând candelabra de cristal de Boemla, stare 
perfectă 3 brațe ți un ceas de mână Doxa, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând cântar platformă fabricat de Balanța 
Sibiu, cântărește până la 110 kg, suprafața plat
formei 030/030 m, stare ireproșabilă preț nego
ciabil. Tel. 212272,0723/732560.
• vând meță păr natural, 23 cm lunglne, 35 ron, 
candelabru 2 brațe, metal, 25 ron, fustă piele 
neagră nr. 50, lungă 80 ron. Tel. 0788/610191.
• vând planșetă germană de precizie Kuhlmann 
1000/500 mm. Tel. 0740/950868.
• vând geamuri cu sticlă în stare foarte bună 
Tel.0726/158688.
• un cadou ideal de sărbători l Tablouri, Icoane, 
cusute manual tip goblen, punct clasic, deo
sebite, înrămate, la doar 2 ron cmp, variante. Tel. 
0724/575137.
• vând lustri plafon, 3 brațe, completă o aplică 
de perete, preț convenabil. Tel. 220025.
• vând țuică de calitate superioară Informații 
Deva, tel. 0744/637809.

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Buștea Constantin Vlad. Se declară nul.

SC EUROCONSULT 
SRL ARAD 
FILIALA DfiVA 

-societate de reorganizări și 
lichidări judiciare-

ANUNȚĂ 
TOȚI CREDITORII 

Că s-a dispus intrarea 
în faliment a

SC GALAXY COMEX1M SRL 
Lupeni

Potrivit art. 107 din Legea nr. 
64/1995 - republicată și 

modificată, termenul limită 
pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanțelor născute 

după intrarea în faliment la grefa
Tribunalului Hunedoara este 

data de 10.01.2006.
(36392)

HYPERMARKET 
TRIDENT DEVA

angajează forță de muncă 
cu normă întreagă și 

parțială.
CV-urile se aduc la Biroul de informații cu 
clienții, din incinta magazinului sau se 
trimit la sediul firmei pe str. Arad, nr. 42, 
Sibiu, prin fax la 0269/219338 sau e-mail 
ru@trldenttranstex.ro.

Informații suplimentare la telefon 
0726/111848.

SC INCOSERV PREST SRL Deva 
str. Sântuhalm, nr. 1, firmă specializată în lucrări de construcții, 
instalații, confecții metalice și tâmplărie, execută la termen și în 
condiții avantajoase cu personal calificat toată gama de lucrări.

Se asigură garanție la lucrări, calitate, seriozitate și prețuri 
accesibile.
Așteptăm să ne contactați zilnic, între orele 8.00 - 16.00 la 
tel./fax. 0254/210.933, 0254/210.932.

FIRMA BAD AXEL IJLPIA DEVA 
ANGAJEAZĂ URGENT 

DIRECTOR MAGAZIN CONFECȚII
CERINȚE:
- studii superioare, de preferat specialitatea marketing
- domiciliul stabil în Deva
- conoștințe de operare calculator (EXCEL - nivel avansat)
- experiența în domeniu constituie un avantaj
CV LA FAX 0246.210 fifiO

Colectivul Ministerului Muncii, Solidarității și Familiei este alături de familia îndurerată la dispariția prematură a colegei lor
CAMELIA VIOLETA ANDREIdirector executiv adjunct al DMSSF Hunedoara. Sincere condoleanțe. , ’

Colectivul Direcției de Muncă, Solidaritate Socială și Familie Hunedoara anunță cu adâncă durere că, în 18 decembrie, a plecat dintre noi
CAMELIA VIOLETA ANDREIdirector executiv adjunct. Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Ministrul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Gheorghe Barbu, transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, greu încercată de fulgerătoarea dispariție a celei care a fost
CAMELIA VIOLETA ANDREIdirector executiv adjunct al DMSSF Hunedoara. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Un ultim omagiu pentru cea care a fost o bună colegă și colaboratoare
CAMELIA VIOLETA ANDREIdirector executiv adjunct al DMSSF Hunedoara. Sincere condoleanțe familiei îndurerate.Octavian Băgescu, director executiv al DMSSF Hunedoara

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Buțtea Liliana Daniela. Se declară nul.
■ pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Buțtea Monica Liliana. Se declară nul.
• pierdut carnet sănătate pe numele Buțtea 
Constantin Stelian. Se declară nul.

Prestări servicii (72)

• Tert Flag SRL organizează cursuri de 
calculator ți engleză din 16 ianuarie 2006. 
La înscrierea în luna decembrie, cadou un 
CD cu teste. înscrieri ți informații supli
mentare la sediul nostru: Deva, Bdul 22 
Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromin), 
etaj 2, camera 221. Tel. 0254/212070.

Un ultim omagiu pentru cea care a fost director executiv adjunct DMSSF Hunedoara - Deva
CAMELIA VIOLETA ANDREIdin partea colectivului AJOFM Hunedoara. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Cu sufletele împietrite de durere ne despărțim pentru totdeauna de cea care a fost cea mai bună prietenă, un om deosebit
CAMELIA VIOLETA ANDREIDumnezeu să o odihnească în pace.Simona și Carmen împreună cu familia Coposescu Silviu

f

• decorațiuni Inimioare de sărbători, la domi
ciliu sau restaurante, ghirlande, coronițe, orna
mente etc., preț convenabil. Tel. 0720/743834.
• mamă a doi copii, serioasă căsătorită 
efectuez menaj ți alte munci gospodărețti 
numai la familii serioase, ofer ți rog seriozitate. 
Tel. 218597, după ora 2130 ți 0723/851439.
• efectuez transport marfă de 0,7 tone, 3,5 tone, 
la prețuri avantajoase. Tel. 0740/420521.

Oferte locuri de muncă (74)

• execut lucrări de zidărie interioara, zugrăveli 
var ți lavabil, vopsitorie, gresie, faianță preț 
avantajos. Tel. 0729/137726.
• transport mobilă electrocasnice, cu auto 
acoperit de 1,2 tone, 14 mc, L 35 m, I2,2 m. Tel. 
225578,0744/934462,0726/551701.
• transport marfă mutări de mobilă ți alte 
materiale, local și în țară cu camion acoperit de 
3,2 tone, utile, dimensiuni 6/2,40/2,40 m. Tel. 
229611,0740/953297..

Comemorări (76)

• Societate comercială angajează inginer electro
mecanic sau inginer mecanic pentru întreținere 
parc utilaje terasiere construcții. Interviul se va ține, 
în data de 27.12.2005, în clădirea Cepromin, etaj 4, 
camera 424, la ora 18.

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni bine 

informați! 
Ziarul 

familiei 
tale!

Informația te

Cu durere în suflet soțul Costică, fiul Titi, nepoții Cosmin, Mia și Octavia amintesc că se împlinesc 4 ani de când ne-a părăsit cea care a fost o deosebită soție, mamă și bunică

CumperiînchirieziSchimbi
Cauți

DRAGOMIR MARIA

Alege CL pentru anunțul tău

Parastasul de pomenire va avea loc în 26 decembrie, la Biserica din OV Călan. Dumnezeu s-o odihnească.
Vinzi

w

EVIDENTIAZA-TE! TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!
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• (hiușcu! de ziare de lângă Comtim;
• chioșcul de ziare din stalls de autobuz 
Orizont Micit) ÎS;
• chioșcul de ziare de lângă Galeriile de ArM
Forma;
• chioșcul de ziare de lângă Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția Zamflrescu 
dul Decehal.
• Cepromin;
• Cooperativa de consum Cotea:
• Centrul de schimbare a buteliilor Ilia.

Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 ia sediul redacției și se vor publica în pagina deniiuîimii

mailto:ru@trldenttranstex.ro
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•Faimoși. Fotbaliștii Wayne Rooney și David Beckham, sunt considerați alături de Dumnezeu și lisus unele dintre cele mai faimoase persoane din lume, de cei 2.500 de copii englezi care au participat la un sondaj de opinie.
•Petrecerea burlacilor. Elton John a avut ieri o petrecere a burlacilor la care au fost prezenți mai mulți dintre colegii săi de breaslă și pentru organizarea căreia a cheltuit 100.000 de lire sterline.

Alertă de ciclon în sudul Indiei

către compania wait Disney, ea^.. primul 
de acest gen pus la cale de o companie ame

IFoto: EPA)ricană la Moscova.

Prima nuntă gay jBelfast - Shannon Sick- ! els și Grainne Close sunt ; primele care s-a căsătorit i după intrarea in vigoare I a noii legi ce autorizează j uniunile civile între i homosexuali in Marea ! Britanie.Ieri, la Belfast, în stri- ; gătele a peste 30 de per- ; soane care erau împotri- ; 
va căsătoriilor de acest i gen, Shannon și Grainne i au spus „Da”. Cuplul a i fost unul din cele trei i care s-au unit legal, ieri, ș la Belfast.

A trecut 
pe satelit |
New York - Cele
brul Howard Stern ;
s-a adresat î
ascultătorilor, vineri, 
pentru ultima oară la i
radio KrTS-FM din i
New York. După 21 :
de ani de radio și i
milioane de dolari de i
la Federal CommunF î
cations Commission j
(FCO, Stem a sem- ș
nat un contract pe i
cinci ani, în valoare i
de 500 milioane de I
dolari pentru un I
show la un post de i
radio prin satelit, Sir- !
ius.„Este vorba j
despre idei. Este vor- i
ba despre libertatea I
cuvântului. Eu ;
reprezint tot ceea ce j
ei nu pot să facă la i
un post de radio obiș- i
nuit", a declarat Stern, iFericite (Foto: epa) i

Ba bi, un pui de urs panda, a primit duminică un tors ue ziua lui. la grădina zoologică din Fuzhou. ta estul Chinei. (Foto: epa)
Zăpezi mari în Japonia

Tokyo (MF) - Nouă persoane și-au pierdut viața, la sfârșitul săptămânii trecute, în urma căderilor abundente de zăpadă, neobișnuite pentru această perioadă a anului, care au afectat Japonia.în prefectura Fukui furtunile de zăpadă au ucis șase persoane, care au căzut de pe acoperișurile caselor în timp ce încercau să le curețe. în prefecturile Kyoto și Kanagawa, cel puțin trei persoane au decedat în urma unor accidente de circulație cauzate de intemperii.Cantități record de zăpadă au fost deja înregistrate în vestul Japoniei, precum și în prefecturile Shiga și Hiroshima. Circa 23 de centimetri de zăpadă au căzut la Nagoya, un nivel care nu a mai fost atins 
cn TtSurtimilo Ha zănadă au DTOVO-

- »• ..;

New Delhi (MF) - Autoritățile indiene au lansat o a- lertă de ciclon în sudul Indiei și intenționau șă evacueze, ieri, circa 50.000 de persoane din regiunea de coastă. Ciclonul Mala se afla, ieri, în Golful Bengal, situat la 300 de kilometri est de Cuddalore, și se îndrepta către zona de coastă, potrivit meteorologilor.în total, 22 de tabere de refugiați și centre de distribuire a hranei sunt deja pregătite să primească pesoanele
Poartă corset
■ Robbie Williams poar
tă corsete la ședințele 
de fitness, pentru a se 
menține în formă.

Londra (MF) - Cântărețul Robbie Williams a achiziționat deja mai multe corsete dotate cu nervuri speciale care susțin bustul. în plus, el are la reședințele sale din Los Angeles și Londra două costume Vacunaut, care includ

Vrea să fie în formă (Foto: epa)

Cea mai tare de pe Internet
■ Anul 2005 i-a aparți
nut lui Britney Spears, 
ea făcând obiectul celor 
mai multe căutări.

New York (MF) - La final de an, Yahoo! Search a dat publicității un top al celor mai populare căutări pe Internet. Pe primul loc în topul celor mai populare căutări de pagini electronice din 2005 se află cea a lui Britney Spears, urmată de 50 Cent și Cartoon Network.Căutările care au avut ca subiect imagini au fost dominate de Jessica Simpson, Paris Hilton, Britney Spears. La videoclipuri, pe primul loc in top s-a aflat tot Britney Spears. Pe următoarele locuri s-au situat Anime, Funny 

Crazy frog, preferata copiilor
(Foto: EPA)

evacuate, iar autoritățile sanitare simt în alertă maximă. După ploi puternice înregistrate în cursul nopții, toate școlile din stat au fost închise. Cel puțin 42 de persoane au murit și alte 50 au fost rănite, duminică, într-o busculadă care a avut loc într-o tabără de refugiați din Chennai, în sudul Indiei. Drama a avut loc la un centru de ajutoare unde se strânseseră circa 300 de indieni pentru a primi câte 2.000 de rupii (44 de dolari), hrană și îmbrăcăminte.
pentru slăbittehnologii performante care „topesc” grăsimea.în cadrul programului său zilnic de exerciții, Robbie" Williams îmbracă astfel de costume-corset, care seamănă cu niște costume de înot și care sunt dotate cu dispeciale pentru absorbția transpirației.„în fiecare zi apare în corsetele respective, în care arată ca un extraterestru excentric, și cere să i se tragă sau să i se desfacă fermoarul”. susține autorul biografiei starului, care crede că Robbie urăște respectivele costume. După ce s-a despărțit de grupul Take That, în 1995, Robbie Williams s-a îngrășat din cauza stilului său de viață dezordonat.Robbie nu este singura vedetă care s-a orientat către dispozitive ciudate cu ajutorul cărora să slăbească. Recent, Madonna a achiziționat un aparat pentru exerciții fizice de la Harrods, pentru care a plătit peste 3.000 de dolari.

Videos și Jessica Simpson. Interesul pentru viața celebrităților a continuat să fie foarte mare și în 2005. Primul loc este ocupat de Briteny Spears, urmată de 50 Cents,
Cadouri de câte 261 de euro

Londra (MF) - Fiecare copil britanic va primi de Crăciun jucării în valoare medie de 261 de euro,- potrivit unui studiu realizat de banca Egg, făcut public ieri.Britanicii obișnuiesc să cheltuiască în medie 544 de euro pe cadourile de Crăciun.Din această sumă 47% va fi consacrată jucăriilor, potrivit acestui studiu rea

lizat în noiembrie, pe Internet, cu ajutorul a 2.346 de persoane.Britanicii sunt în special generoși cu copiii lor, care primesc anual jocuri și jucării în valoare totală de aproximativ 1.067 de euro. în acest ritm, atunci când vor avea 16 ani, ei vor fi primit jucării în valoare de 16.400 de euro.

Mariah Carey. în ceea ce privește vedetele feminine, anul 2005 a fost, pe Internet, anul lui Britney Spears, pe locul doi din punct de vedere al popularității aflându-se Mariah Carey.în topul vedetelor masculine, primul Ioc a fost adjudecat de 50 Cent, urmat de Eminem, Usher, Nelly.Cele mai căutate știri pe Internet au fost cele referitoare la valurile seismice din Asia, Irak, procesul lui Michael Jackson, Afganistan, Jennifer Brad Pjtt și Angelina ie, uraganul Katrina.„Star Wars: Revenge of the Sith” a dominat căutările în domeniul filmului iar „American Idol” și-a adjudecat titlul de „cel mai popular serial de televiziune”.

Premiată O fotografie semnată Jana, ilustrând copii pe străzie din Odessa, a primit premiul întâi la concursul internațional „Fotografia UNICEF a anului”.
(Foto: EPA) |


